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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως έννοια η ελεγκτική διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει.
Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής είναι σε εσωτερική, εξωτερική και κρατική ελεγκτική.
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ελεγκτικής και κατά επέκταση στο χώρο του Ελεγκτικού
επαγγέλµατος έχουν παρατηρηθεί ταχύτατες αλλαγές. Οι αλλαγές οφείλονται στη δύναµη της
αγοράς αλλά και στις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό, όσο
και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ειδικότερα, στην σηµερινή εποχή εξαιτίας του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο
οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις απαιτείται η αναβάθµιση του ρόλου του ελέγχου µέσα σε
αυτές.
Η επιχείρηση, που είναι το κύτταρο αυτού του ευρύτερου συστήµατος, πρέπει να ανταποκριθεί
στην αποστολή της εφαρµόζοντας τις βασικές λογιστικές αρχές που έχει θεσπίσει η λογιστική
επιστήµη. Η εφαρµογή των αρχών αυτών αποτελεί τη µοναδική λύση για τη σωστή αποτύπωση
των οικονοµικών συναλλαγών και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε
ακρίβεια, σαφήνεια και ειλικρίνεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις αρχές αυτές οδηγεί µε
βεβαιότητα σε καταχρήσεις, ατασθαλίες και σε εικονικά ή πλαστά αποτελέσµατα.
Για να αποφθεχθούνε τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει συστηµατικός έλεγχος του συνόλου των
λειτουργιών της επιχείρησης. Την ανάγκη αυτή έρχεται να ικανοποιήσει η σύγχρονη Ελεγκτική.
Ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµές της οικονοµίας σε εθνικό και σε
παγκόσµιο επίπεδο είναι ζωτικός, µε διαρκή αυξανοµένη σηµασία λόγω της συµβολής της
ελεγκτικής στην µεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.
Στο σύνολο της Ελεγκτικής περιλαµβάνεται ο εσωτερικός έλεγχος, ο εξωτερικός έλεγχος και ο
φορολογικός έλεγχος.
Η ελεγκτική καλύπτει τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων (εξωτερικός έλεγχος), επίσης
καλύπτει τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της
µονάδας, του λογιστικού συστήµατος, την αξιολόγηση των επιδόσεων των διοικούντων και της
τήρησης των αρχών και κανόνων (εσωτερικός έλεγχος). Και τέλος, όλες τις επαληθεύσεις του
λογιστικού και ουσιαστικού για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή µη των βιβλίων και στοιχείων και
των δεδοµένων και αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτά καθώς και την ορθή µεταφορά των
οικονοµικών δεδοµένων στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των οφειλόµενων φόρων,
τελών, εισφορών στο δηµόσιο (φορολογικός έλεγχος).
Στην παρούσα λοιπόν διπλωµατική εργασία η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Εφαρµοσµένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του τµήµατος
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αναλύεται η έννοια του
ελέγχου και παράλληλα αναλύουµε τις διαδικασίες εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού
ελέγχου που πρέπει να τηρούνται από τις οικονοµικές οντότητες. Πιο συγκεκριµένα αναφερόµαστε
στο κύκλωµα των εσόδων, εξόδων και των υποχρεώσεων.
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Η εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά των εσωτερικό,
εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο µια επιχείρησης και τη συµβολή των διαδικασιών αυτών στο
ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Η εργασία αναπτύσσεται δεκατέσσερα κεφάλαια, χωρισµένα σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος
γίνεται αναφορά για τα έσοδα της επιχείρησης ξεκινώντας µε τις εννοιολογικές αναλύσεις κατά
ΕΓΛΣ και ∆ΛΠ, στην συνέχεια αναλύονται οι διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και
στο τέλος αναφέρονται οι φορολογικές διαδικασίες ελέγχου. Στο δεύτερο µέρος γίνεται αναφορά
για τα έξοδα της επιχείρησης µε την ίδια διαδικασία. Στο τρίτο µέρος γίνεται αναφορά για τις
υποχρεώσεις, στο τέταρτο µέρος αναλύεται η διαδικασία του φορολογικού πιστοποιητικού και
στο τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.1 ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ Ε.Γ.Λ.Σ.
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. «έσοδο είναι η χρηµατική έκφραση της αγοραστικής δυνάµεως που αποκτάται,
άµεσα ή έµµεσα, από τη δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας και ειδικότερα από την πώληση
ή εκµετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωµάτων. Στην έννοια του εσόδου περιλαµβάνονται
και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόµοιας δύσεως κονδύλια που καταβάλλονται στην
οικονοµική µονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών της».
Για την περιγραφή των εσόδων χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι , όπως:
Πωλήσεις - για τις πωλήσεις προϊόντων, εµπορευµάτων,
Προµήθειες - για τα έσοδα από µεσολαβητικές εργασίες,
Τόκοι - για τα ποσά που λήφθηκαν από καταθέσεις σε τράπεζες ή από δάνεια
Πρόσοδος – συνιστά ειδικότερη κατηγορία εσόδων, είναι το έσοδο που χαρακτηρίζεται από
περιοδικότητα και απορρέει κατά κανόνα από επενδύσεις σε τίτλους (τοκοµερίδια) ή σε
προσοδοφόρα ακίνητα (µισθώµατα).
Το χαρακτηριστικό των εσόδων από την πώληση υλικών αγαθών είναι ότι συνεπιφέρουν κόστος
των πωλήσεων µε το οποίο συσχετίζονται για τον προσδιορισµό του µικτού κέρδους. Σηµειώνουµε
ότι στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ο σύνδεσµος εσόδων και κόστους είναι ασθενής.
Από λογιστική άποψη, µε κριτήριο την πηγή προελεύσεως τους, τα έσοδα διακρίνονται σε
οργανικά και ανόργανα:
Οργανικά έσοδα (operating revenues) είναι εκείνα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση
της χρήσεως και συσχετίζονται µε το οργανικό κόστος και τα οργανικά έξοδα για τον
προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος εκµεταλλεύσεως της επιχείρησης.
Ανόργανα έσοδα (non – operating revenues) είναι εκείνα που προέρχονται από τυχαίες και
συµπληρωµατικές πράξεις, συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες της επιχειρήσεως, όπως π.χ. έσοδα
από εκποίηση ενσώµατων ή ασώµατων παγίων στοιχείων.
Στην κατηγορία των ανόργανων εσόδων περιλαµβάνονται και τα έκτακτα έσοδα που, αν και έχουν
σχέση µε τη βασική και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης, η πραγµατοποίηση
τους οφείλεται σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, όπως π.χ. καταπτώσεις εγγυήσεων ή ποινικών
ρητρών υπέρ της επιχειρήσεως.
Με κριτήριο το βαθµό οµαλότητας της πορείας της δραστηριότητας της επιχειρήσεως, τα έσοδα
διακρίνονται σε οµαλά και ανώµαλα.
Οµαλά έσοδα είναι εκείνα που πηγάζουν από την κανονική, οµαλή και , κατά κανόνα,
προγραµµατισµένη πορεία της δραστηριότητας της επιχειρήσεως.
Ανώµαλα έσοδα είναι εκείνα που οφείλονται σε απότοµες µεταβολές της οικονοµικής συγκυρίας ή
σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αναµένονται και η
χρονική διάρκεια τους είναι συνήθως περιορισµένη, όπως π.χ. τα έσοδα που προέρχονται από
σοβαρές και έκτακτες, µερικές ή γενικές, διακυµάνσεις των τιµών από συγκυριακά γεγονότα
οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά ή φυσικά που επηρεάζουν ή δηµιουργούν πρόσκαιρη στενότητα
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στα µεγέθη προσφοράς και ζητήσεως ή από την αξιοποίηση για µικρό διάστηµα, καταστάσεων
µονοπωλιακής θέσεως στην αγορά λόγω τυχαίων περιστατικών.
Εκτός, από τις παραπάνω διακρίσεις των εσόδων που αναφέρει το Ε.Γ.Λ.Σ. υπάρχει και η διάκριση
τους σε δεδουλευµένα, που αφορούν και ωφελούν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσεως, και
µη δεδουλευµένα που αφορούν και ωφελούν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων.
Οι κατηγορίες εσόδων και οι αντίστοιχοι λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθούνται τα
οργανικά έσοδα απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραµµα:
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76.00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
76.01 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΕΣΟ∆Α
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.02 - 76.03 ΤΟΚΟΙ ΕΣΟ∆Α
76.04 ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ
ΟΜΑ∆ΩΝ 2 & 6

78.00 Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ
78.10 – 11 ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟ∆Α

Επισηµαίνεται ότι στους λογαριασµούς της οµάδας 7 δεν καταχωρούνται τα έκτακτα έσοδα και τα
έκτακτα κέρδη, καθώς και τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων, τα οποία παρακολουθούνται σε
λογαριασµούς της οµάδας 8.
Στο τέλος της χρήσεως, τα υπόλοιπα των λογαριασµών της οµάδας 7 µεταφέρονται στην πίστωση
του λογαριασµού 80.00 «λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης».
Σε περιπτώσεις που οι λογαριασµοί εσόδων περιλαµβάνουν και ποσά εσόδων που αφορούν
επόµενες χρήσεις, επειδή έχουν προεισπραχθεί, ή σε περίπτωση που οι λογαριασµοί αυτοί δεν
περιλαµβάνουν ποσά δεδουλευµένων εσόδων, επειδή η είσπραξη τους θα πραγµατοποιηθεί σε
επόµενες χρήσεις, πριν από την µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών αυτών στο
λογαριασµό 80.00 πρέπει να γίνουν εγγραφές τακτοποιήσεως τους, ώστε τα υπόλοιπα τους να
απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευµένων εσόδων εκµεταλλεύσεως της κλειόµενης
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χρήσεως. Οι προαναφερόµενες εγγραφές τακτοποιήσεως των λογαριασµών εσόδων γίνονται µε
την βοήθεια µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (λογαριασµός 36) και παθητικού
(λογαριασµός 56).
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων παρακολουθούνται
στους λογαριασµού 81-84 της οµάδας 8 και ειδικότερα στους ακόλουθους λογαριασµούς.
81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8

81.03 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η
82.01 ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
84 ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών µεταφέρονται στην πίστωση του
λογαριασµού 86 «αποτελέσµατα χρήσεως».

1.2 ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ - ∆ΙΕΘΝEΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚO ΠΡOΤΥΠΟ 18 «ΕΣΟ∆Α»
Στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, ως έσοδα ορίζονται οι
αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη, κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου, µε τη µορφή εισροών
ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, άλλη από εκείνη που συνδέεται µε εισφορές των συµµετεχόντων στα
ίδια κεφάλαια. Τα έσοδα εµπεριέχουν τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα έσοδα και κέρδη. Τα
τακτικά έσοδα προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων δραστηριοτήτων µιας οικονοµικής
οντότητας και αναφέρονται µε µια ποικιλία διαφορετικών λογαριασµών, που συµπεριλαµβάνουν
τις πωλήσεις, τις αµοιβές, τους τόκους, τα µερίσµατα και τα δικαιώµατα. Σκοπός αυτού του
Προτύπου είναι να προδιαγράψει τον λογιστικό χειρισµό των εσόδων, που προκύπτουν από
ορισµένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων.
Βασικό θέµα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισµός του χρόνου αναγνώρισης του
εσόδου. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.
Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται αυτά τα κριτήρια και συνεπώς
αναγνωρίζεται το έσοδο. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των
κριτηρίων.
Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων, που
προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα:
α) πώληση αγαθών
β) παροχή υπηρεσιών και
γ) την από µέρους τρίτων χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας, τα
οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα.
Στα αγαθά περιλαµβάνονται αυτά που παράγει η οικονοµική οντότητα, µε σκοπό την πώλησή τους,
καθώς και τα αγορασµένα αγαθά προς µεταπώληση, όπως εµπορεύµατα αγορασµένα από έναν
λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία που κατέχεται προς µεταπώληση.
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Η παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαµβάνει την εκτέλεση από την οικονοµική οντότητα ενός
συµβατικός συµφωνηµένου έργου, κατά τη διάρκεια µιας συµφωνηµένης χρονικής περιόδου. Οι
υπηρεσίες µπορεί να παρασχεθούν µέσα σε µία µόνο περίοδο ή κατά τη διάρκεια περισσότερων
περιόδων. Μερικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι άµεσα σχετιζόµενες µε συµβάσεις
κατασκευής, για παράδειγµα, εκείνες για υπηρεσίες διαχείρισης έργου και αρχιτεκτόνων. Τα έσοδα
που προκύπτουν από αυτές τις συµβάσεις δεν εξετάζονται από αυτό το Πρότυπο, αλλά
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τις συµβάσεις κατασκευής, όπως καθορίζονται στο
∆ΛΠ 11 Συµβάσεις κατασκευής.
Η χρησιµοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας αποφέρει
έσοδα µε τις ακόλουθες µορφές:
α) τόκοι — επιβαρύνσεις για τη χρησιµοποίηση µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων ή ποσών
οφειλόµενων στην οικονοµική οντότητα
β) δικαιώµατα — επιβαρύνσεις για τη χρησιµοποίηση µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων
της οικονοµικής οντότητας, για παράδειγµα, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων, εκδοτικών
δικαιωµάτων και λογισµικού και
γ) µερίσµατα — διανοµές κερδών στους κατόχους συµµετοχικών τίτλων σε αναλογία της
συµµετοχής τους σε συγκεκριµένη κατηγορία κεφαλαίου.
Το Πρότυπο 18 δεν αφορά σε έσοδα που προκύπτουν από:
α) συµφωνίες µισθώσεων (∆ΛΠ 17 Μισθώσεις)
β) µερίσµατα που προκύπτουν από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε βάση τη µέθοδο της
καθαρής θέσης (∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις)
γ) ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 4
δ) µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή από τη διάθεσή τους (∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Αναγνώριση και επιµέτρηση)
ε) µεταβολές στην αξία άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
στ) αρχική αναγνώριση και από µεταβολές στην εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
που αφορούν την αγροτική δραστηριότητα (∆ΛΠ 41 Γεωργία)
ζ) αρχική αναγνώριση αγροτικού προϊόντος (∆ΛΠ 41 Γεωργία) και
η) εξόρυξη µεταλλευµάτων.
Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:
Έσοδο είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών ωφεληµάτων, στη διάρκεια της περιόδου,
που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας οικονοµικής οντότητας, όταν αυτές οι εισροές
έχουν ως αποτέλεσµα µια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται µε
εισφορά κεφαλαίου από µετόχους ή εταίρους.
Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη
γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά
εµπορική βάση.
Το έσοδο περιλαµβάνει µόνον τις µικτές εισροές των οικονοµικών ωφελειών που εισπράχθηκαν και
είναι εισπρακτέες από την οικονοµική οντότητα για δικό της λογαριασµό. Ποσά εισπραχθέντα για
λογαριασµό τρίτων, όπως φόροι επί των πωλήσεων, φόροι αγαθών και υπηρεσιών και Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας, δεν αποτελούν οικονοµικές ωφέλειες που εισρέουν στην οικονοµική
οντότητα και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, εξαιρούνται των εσόδων.
Οµοίως, σε µία πρακτόρευση, οι µικτές εισροές των οικονοµικών ωφελειών, περιλαµβάνουν ποσά
εισπραττόµενα για λογαριασµό του πρακτορευµένου και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων
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κεφαλαίων της οικονοµικής οντότητας. Τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό του
πρακτορευµένου δεν αποτελούν έσοδο. Ενώ έσοδο αποτελεί το ποσό της προµήθειας.
Το έσοδο θα επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος. Το
ποσό του εσόδου που προκύπτει από µια συναλλαγή, προσδιορίζεται συνήθως µε συµφωνία µεταξύ
της οικονοµικής οντότητας και του αγοραστή ή του χρήστη του περιουσιακού στοιχείου.
Επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας
υπόψη, ως προς το ποσό, κάθε είδους έκπτωση που παρέχει η οικονοµική οντότητα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, το αντάλλαγµα έχει τη µορφή µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων και το
ποσό του εσόδου είναι αυτό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που εισπράχθηκαν ή είναι
εισπρακτέα. Όµως, όταν η εισροή των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων αναβάλλεται, η εύλογη
αξία του ανταλλάγµατος µπορεί να είναι µικρότερη από το ονοµαστικό ποσό των µετρητών που
εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Για παράδειγµα, µια οικονοµική οντότητα µπορεί να παρέχει
άτοκη πίστωση στον αγοραστή ή να δέχεται από τον αγοραστή µια συναλλαγµατική µε επιτόκιο
χαµηλότερο της αγοράς, ως αντάλλαγµα για την πώληση αγαθών. Όταν ο διακανονισµός συνιστά
στην ουσία παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος προσδιορίζεται µε προεξόφληση
όλων των µελλουσών εισπράξεων, µε τη χρήση τεκµαρτού επιτοκίου.
Το τεκµαρτό επιτόκιο προσδιορίζεται µε τον περισσότερο προσιτό από τους ακόλουθους δύο
τρόπους.
α) µε το ισχύον επιτόκιο για παρόµοιο µέσο ενός εκδότη µε παρόµοια πιστωτική διαβάθµιση ή
β) µε το επιτόκιο που προεξοφλεί το ονοµαστικό ποσό του µέσου στην τρέχουσα τιµή πώλησης
µετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών.
Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και του ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος,
αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου.
Όταν αγαθά ή υπηρεσίες δίδονται ή ανταλλάσσονται έναντι αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι όµοιας
φύσης και αξίας, η ανταλλαγή δεν θεωρείται πράξη προσοδοφόρος. Αυτό συµβαίνει συχνά µε
αγαθά, όπως το λάδι ή το γάλα, όπου οι προµηθευτές δίδουν ή ανταλλάσσουν αποθέµατα σε
διαφορετικές τοποθεσίες για να καλύψουν τη ζήτηση εγκαίρως σε συγκεκριµένη περιοχή. Όταν
πωλούνται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες µε ανταλλαγή ανόµοιων αγαθών ή υπηρεσιών, η
ανταλλαγή θεωρείται πράξη προσοδοφόρος. Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία των αγαθών
ή υπηρεσιών που ελήφθησαν, προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των τυχόν µετρητών ή ταµιακών
ισοδύναµων που µεταβιβάστηκαν. Όταν η εύλογη αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που ελήφθησαν
δεν µπορεί να επιµετρηθεί βάσιµα, το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία των αγαθών ή
υπηρεσιών που δόθηκαν, προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των τυχόν µετρητών ή ταµιακών
ισοδυνάµων που µεταβιβάστηκαν.
Τα κριτήρια αναγνώρισης σε αυτό το Πρότυπο, συνήθως εφαρµόζονται ξεχωριστά για κάθε
συναλλαγή. Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να εφαρµόζονται τα κριτήρια
αναγνώρισης στα κατ’ είδος αναγνωρίσιµα συνθετικά στοιχεία µιας ενιαίας συναλλαγής, ούτως
ώστε να απεικονίζεται η ουσία της συναλλαγής. Για παράδειγµα, όταν η τιµή πώλησης ενός
προϊόντος περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσό για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
µεταγενέστερα, το ποσό αυτό εγγράφεται σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα έσοδα
της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αντίθετα, τα κριτήρια αναγνώρισης
εφαρµόζονται σε δύο ή περισσότερες συναλλαγές µαζί, όταν συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
το εµπορικό αποτέλεσµα δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό χωρίς αναδροµή σε ολόκληρη τη σειρά των
συναλλαγών. Για παράδειγµα, µια οικονοµική οντότητα µπορεί να πωλήσει εµπορεύµατα και, την
ίδια στιγµή, να συνάπτει ξεχωριστή συµφωνία να επαναγοράσει τα εµπορεύµατα σε µεταγενέστερη
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ηµεροµηνία, αναιρώντας έτσι το ουσιαστικό αποτέλεσµα της συναλλαγής. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι δύο συναλλαγές αντιµετωπίζονται µαζί.
Το έσοδο από πώληση αγαθών θα αναγνωρίζεται, όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) η οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας των αγαθών
β) η οικονοµική οντότητα δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο
βαθµό που συνήθως σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχο επί των
πωληθέντων αγαθών
γ) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία
δ) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα και
ε) οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε σχέση µε τη
συναλλαγή, µπορούν να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.
Η εκτίµηση του αν µια οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της συναλλαγής. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας,
συµπίπτει µε τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. Αυτό συµβαίνει
στις περισσότερες λιανικές πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων και των
ωφελειών της κυριότητας συµβαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου
ή της κατοχής στον αγοραστή. Αν η οικονοµική οντότητα διατηρεί τους ουσιαστικούς κινδύνους
της κυριότητας, η συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση και δεν αναγνωρίζεται έσοδο. Μια οικονοµική
οντότητα µπορεί να διατηρεί έναν ουσιαστικό κίνδυνο της κυριότητας µε πολλούς τρόπους.
Παραδείγµατα περιστάσεων κατά τις οποίες η οικονοµική οντότητα µπορεί να διατηρεί
ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας είναι:
α) όταν η οικονοµική οντότητα διατηρεί δέσµευση για µη ικανοποιητική λειτουργία, που δεν
καλύπτονται από συνήθεις όρους εγγύησης
β) όταν η είσπραξη του εσόδου από µια συγκεκριµένη πώληση τελεί υπό την αίρεση της
πραγµατοποίησης εσόδου πώλησης των αγαθών από τον αγοραστή
γ) όταν τα αγαθά αποστέλλονται µε τον όρο της εγκατάστασης και η εγκατάσταση αποτελεί
ουσιώδες µέρος της συµφωνίας, που δεν έχει ακόµη εκπληρωθεί από την οικονοµική οντότητα και
δ) όταν ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αγορά για λόγο καθοριζόµενο στη
συµφωνία πώλησης και η οικονοµική οντότητα είναι αβέβαιη για την πιθανότητα επιστροφής.
Όταν η οικονοµική οντότητα διατηρεί έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας, η συναλλαγή
αποτελεί πώληση και αναγνωρίζεται έσοδο. Για παράδειγµα, ένας πωλητής µπορεί να κρατήσει το
νοµικό τίτλο των αγαθών, µόνο για να εξασφαλίσει την εισπραξιµότητα του οφειλόµενου ποσού.
Στην περίπτωση αυτή, αν η οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους
και ωφέλειες της κυριότητας, η συναλλαγή αποτελεί πώληση και αναγνωρίζεται έσοδο. Ένα άλλο
παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας που κρατάει έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας
µπορεί να είναι µία λιανική πώληση, όταν προσφέρεται επιστροφή χρηµάτων, αν ο πελάτης δεν
µείνει ικανοποιηµένος. Το έσοδο στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζεται κατά το χρόνο της
πώλησης, εφόσον ο πωλητής µπορεί να υπολογίσει βάσιµα τις µελλοντικές επιστροφές,
αναγνωρίζοντας µια υποχρέωση για επιστροφές, βασιζόµενη σε προηγούµενη εµπειρία και άλλους
σχετικούς παράγοντες. Τα έσοδα αναγνωρίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν
στην οικονοµική οντότητα τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Σε µερικές
περιπτώσεις, αυτό µπορεί να µην είναι πιθανό µέχρις ότου εισπραχθεί το αντάλλαγµα ή µέχρις ότου
αρθεί η αβεβαιότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι αβέβαιο ότι µια αλλοδαπή κρατική αρχή θα
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χορηγήσει άδεια για να εµβασθεί το αντάλλαγµα από µια πώληση σε ξένη χώρα. Όταν χορηγείται
η άδεια, αίρεται η αβεβαιότητα και λογίζεται το έσοδο. Όµως, όταν ανακύπτει αµφιβολία για την
εισπραξιµότητα ενός ποσού, ήδη συµπεριληφθέντος στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό για
το οποίο η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, αναγνωρίζεται ως έξοδο µάλλον, παρά ως
διόρθωση του ποσού του εσόδου που αναγνωρίστηκε αρχικά. Έσοδα και έξοδα που αφορούν την
ίδια συναλλαγή ή γεγονός αναγνωρίζονται συγχρόνως αυτή η διαδικασία αναφέρεται κοινώς ως
συσχετισµός εσόδων και εξόδων. Τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγυήσεων και άλλων
δαπανών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µετά την αποστολή των αγαθών, µπορεί κανονικά να
επιµετρηθούν βάσιµα, εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις για την αναγνώριση του εσόδου έχουν
ικανοποιηθεί. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν τα έσοδα όταν τα έξοδα δεν µπορούν
να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε αντάλλαγµα που έχει ήδη εισπραχθεί
για την πώληση των αγαθών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση.
Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, η αναγνώριση εσόδου σχετιζόµενου µε τη συναλλαγή θα γίνεται µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, όταν πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ποσό του εσόδου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία
β) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα
γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µπορεί να
επιµετρηθεί µε αξιοπιστία και
δ) οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τη συναλλαγή και εκείνες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.
Η αναγνώριση του εσόδου µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής συχνά αναφέρεται ως
η µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, το έσοδο αναγνωρίζεται στις
λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες. Η αναγνώριση του εσόδου σε αυτήν τη
βάση παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση, ως προς την έκταση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών
και της επίδοσης κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Το ∆ΛΠ 11 επίσης απαιτεί την αναγνώριση σε
αυτήν τη βάση. Οι ρυθµίσεις του Προτύπου έχουν εφαρµογή, γενικά, ως προς την αναγνώριση των
εσόδων και των σχετικών εξόδων µιας συναλλαγής που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών. Τα
έσοδα αναγνωρίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα τα
οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, όταν προκύπτει αβεβαιότητα γύρω
από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που ήδη συµπεριλαµβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό
ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, αναγνωρίζεται ως έξοδο µάλλον,
παρά ως διόρθωση του ποσού που είχε αρχικά αναγνωριστεί στα έσοδα. Η οικονοµική οντότητα
είναι γενικά σε θέση να κάνει αξιόπιστες εκτιµήσεις, αφού έχει συµφωνήσει στα ακόλουθα µε τα
άλλα συµβαλλόµενα µέρη της συναλλαγής:
α) τα δικαιώµατα που µπορεί να ασκήσει κάθε συµβαλλόµενο µέρος, σχετικά µε τις υπηρεσίες που
πρόκειται να παρασχεθούν και να ληφθούν από τα µέρη
β) την αµοιβή των υπηρεσιών και
γ) τον τρόπο και τους όρους του διακανονισµού.
Συνήθως, είναι επίσης αναγκαίο για την οικονοµική οντότητα να διαθέτει έναν αποτελεσµατικό
εσωτερικό οικονοµικό προγραµµατισµό και πληροφοριακό σύστηµα. Η οικονοµική οντότητα
επανεξετάζει και, όταν είναι απαραίτητο, αναθεωρεί τις εκτιµήσεις του εσόδου, καθώς παρέχεται η
υπηρεσία. Η ανάγκη για τέτοιες αναθεωρήσεις δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι το αποτέλεσµα της
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συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ο βαθµός ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής µπορεί
να προσδιοριστεί µε µία ποικιλία µεθόδων. Η οικονοµική οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο που
επιµετρά αξιόπιστα τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
Αναλόγως της φύσης της συναλλαγής, οι µέθοδοι µπορεί να συµπεριλαµβάνουν:
α) αξιολογήσεις του εκτελεσθέντος έργου
β) υπηρεσίες εκτελεσθείσες µέχρι σήµερα, σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται
να εκτελεστούν ή
γ) την αναλογία των πραγµατοποιηθεισών δαπανών µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία σε σχέση
µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της συναλλαγής. Μόνον οι δαπάνες που αφορούν σε ήδη
εκτελεσθείσες υπηρεσίες περιλαµβάνονται στις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί ή
µέλλουν να εκτελεστούν περιλαµβάνονται στο συνολικό εκτιµώµενο κόστος της συναλλαγής.
Τµηµατικές πληρωµές και προκαταβολές ληφθείσες από τους πελάτες δεν αντικατοπτρίζουν
συνήθως τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες. Για πρακτικούς λόγους, όταν παρέχονται υπηρεσίες µε
απροσδιόριστο αριθµό πράξεων κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου, το έσοδο
κατανέµεται ισόποσα σε ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εκτός αν υπάρχει ένδειξη ότι
κάποια άλλη µέθοδος αντιπροσωπεύει καλύτερα το στάδιο της ολοκλήρωσης. Όταν µια ορισµένη
πράξη είναι πολύ περισσότερο σηµαντική από κάθε άλλη πράξη, η αναγνώριση του εσόδου
αναβάλλεται, µέχρις ότου εκτελεσθεί η σηµαντική πράξη. Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής
που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το έσοδο πρέπει να
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που τα αναγνωρισµένα έξοδα είναι ανακτήσιµα. Κατά τη
διάρκεια των πρώτων σταδίων µιας συναλλαγής, συµβαίνει συχνά το αποτέλεσµα της συναλλαγής
να µην µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Παρ’ όλα αυτά, µπορεί να είναι πιθανόν ότι η
οικονοµική οντότητα θα ανακτήσει τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συναλλαγής. Για τον λόγο
αυτόν, το έσοδο αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
αναµένεται να ανακτηθούν. Εφόσον το αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε
αξιοπιστία, δεν αναγνωρίζεται κέρδος. Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής δεν µπορεί να
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία και δεν πιθανολογείται ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν θα
ανακτηθούν, το έσοδο δεν αναγνωρίζεται, ενώ οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τα έξοδα.
Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής
οντότητας, που δίδουν τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα, θα αναγνωρίζεται όταν:
α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα, και
β) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία.
Τα έσοδα θα αναγνωρίζονται µε βάση τους εξής κανόνες:
α) οι τόκοι θα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, καθώς παρατίθεται
στο ∆ΛΠ 39 παράγραφοι 9
β) τα δικαιώµατα θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δουλευµένων εσόδων/εξόδων,
ανάλογα µε την ουσία της σχετικής σύµβασης και
γ) τα µερίσµατα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τους
µετόχους.
Όταν µία τοκοφόρος επένδυση ενσωµατώνει, κατά την απόκτησή της, δουλευµένους τόκους, τότε
η µεταγενέστερη είσπραξη τόκων κατανέµεται µεταξύ των προ της απόκτησης και των µετά την
απόκτηση περιόδων και ως έσοδο αναγνωρίζεται µόνον η µετά την απόκτηση αναλογία. Όταν
διανέµονται µερίσµατα από τα προ της απόκτησης συµµετοχών καθαρά κέρδη, τα µερίσµατα αυτά
εκπίπτονται από το κόστος αγοράς των χρεογράφων. Αν είναι δύσκολο να γίνει ένας τέτοιος
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επιµερισµός, χωρίς αυτός να είναι αυθαίρετος, τότε τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο, εκτός
αν αντιπροσωπεύουν καθαρά την ανάκτηση ενός µέρους του κόστους των συµµετοχικών τίτλων.
Τα έσοδα από δικαιώµατα δηµιουργούνται σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής συµφωνίας και
συνήθως αναγνωρίζονται µε αυτήν τη βάση, εκτός αν µε βάση την ουσιαστική πλευρά της
συµφωνίας, είναι πιο σωστό να αναγνωρίζεται το έσοδο µε κάποιον άλλο συστηµατικό και
ορθολογικό τρόπο. Τα έσοδα αναγνωρίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, όταν
προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που ήδη συµπεριλήφθηκε στα
έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή,
αναγνωρίζεται ως έξοδο µάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού που είχε αρχικά αναγνωριστεί στα
έσοδα.
H οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί:
α) τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει για την αναγνώριση των εσόδων, καθώς και τις µεθόδους
προσδιορισµού του σταδίου ολοκλήρωσης των συναλλαγών, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών
β) το ποσό της κάθε σηµαντικής κατηγορίας εσόδων, που έχουν αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της
περιόδου, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων που προκύπτουν από:
i) πώληση αγαθών,
ii) παροχή υπηρεσιών,
iii) τόκους,
iv) δικαιώµατα,
v) µερίσµατα και
γ) το ποσό των εσόδων που προκύπτει από ανταλλαγές αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο
συµπεριλαµβάνεται σε κάθε σηµαντική κατηγορία εσόδων.
Η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση και ενδεχόµενο περιουσιακό
στοιχείο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα
περιουσιακά στοιχεία. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να
προκύψουν από στοιχεία τέτοια όπως κόστος εγγυήσεων, αξιώσεις, ποινές ή πιθανές ζηµίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική διασφάλιση και συµβουλευτική
δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέσει αξία και να βελτιώσει την οργάνωση µιας επιχείρησης.
Βοηθά την επιχείρηση να πετύχει τους αντικειµενικούς της στόχους, υιοθετώντας µια συστηµατική
και πειθαρχηµένη προσέγγιση για την εκτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της ως
προς τη διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης. Μια ανεξάρτητη,
αντικειµενική διασφάλιση και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέσει αξία και
να βελτιώσει την οργάνωση µιας επιχείρησης. Βοηθά την επιχείρηση να πετύχει τους
αντικειµενικούς της στόχους, υιοθετώντας µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση για την
εκτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της ως προς τη διαχείριση κινδύνων και τις
διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης.
Τι πρέπει να διασφαλίζει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
Πρέπει να διασφαλίζει ότι:
- Όλες οι συναλλαγές είναι κατάλληλα εγκεκριµένες.
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- Όλες οι συναλλαγές που καταχωρήθηκαν είναι έγκυρες.
- Όλες οι έγκυρες συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί µε ακρίβεια και σύµφωνα µε οδηγίες διοίκησης.
- Τα περιουσιακά στοιχεία που εµπλέκονται (απαιτήσεις) αξιόγραφα, αποθέµατα,
ταµείο) είναι εξασφαλισµένα από πλευράς κλοπής και καταστροφής
- Ο δραστηριότητες γίνονται αποδοτικά-αποτελεσµατικά
∆ιαδικασίες ελέγχου εσόδων
- Κανένα έσοδο χωρίς νόµιµο, πλήρες και εγκεκριµένο δικαιολογητικό.
- Εφαρµογή ικανοποιητικού συστήµατος βεβαιώσεως (ελέγχου) των εσόδων.
-Έγκαιρη ενηµέρωση και λογιστική συµφωνία λογαριασµών εξόδων.
- Άµεση λογιστική ενηµέρωση και τακτική συµφωνία των λογαριασµών εσόδων.
- Τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων και της αρχής αντιπαραθέσεως
εξόδων- εσόδων (Matching principle).
- ∆ιενέργεια επαρκών προβλέψεων εξόδων εκµεταλλεύσεως.
- Έλεγχος καταχωρήσεως στα έσοδα µόνο των πραγµατοποιηθέντων δουλευµένων και
έσοδα που αφορούν τη χρήση.
- Απαγορεύεται καταχώρηση εσόδων κατά πρόβλεψη.
- Επαρκής διαχωρισµός εσόδων εποµένων χρήσεων ή εσόδων προηγουµένων χρήσεων.

2.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τα πέντε στάδια της διεκπεραίωσης των πωλήσεων
- Η λήψη της παραγγελίας πώλησης και η αποδοχή της.
- Η παράδοση τα αγαθών.
- Η τιµολόγηση των αγαθών
- Η καταχώριση της συναλλαγής (δηµιουργία απαίτησης)
- Η είσπραξη της απαίτησης

2.3 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2.3.1 Γενικοί κίνδυνοι
- Κλοπής, καταστροφής µη εγκεκριµένης προσπέλασης αρχείων.
- Φτωχής ενηµέρωσης (επίπτωση σε λήψη αποφάσεων, έλεγχο αποδοτικότητας
λειτουργίας)
Για παράδειγµα δεν παράγονται καταστάσεις ηλικίας απαιτήσεων, ανεκτέλεστων παραγγελιών.

2.3.2 Ειδικοί κίνδυνοι
Α. Κατά την λήψη των παραγγελιών
- Λήψη παραγγελιών που µπορεί να µην εισπραχτούν.
- Έλλειψη ειδών
Επιπτώσεις - Ζηµιά, επίπτωση στην ρευστότητα, στο κύρος
Ενδεικτικά µέτρα - Θέση και έλεγχος πιστωτικών ορίων, λήψη προκαταβολών, λήψη εγγυήσεων
(προϋπόθεση ενηµερωµένα αρχεία απαιτήσεων, ορίων), σωστό σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων
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Β. Κατά την παράδοση των παραγγελιών
- Παράδοση λάθος πραγµάτων
- Παράδοση σε λάθος προορισµό
- Κλοπή αποθεµάτων
Επιπτώσεις - Πρόσθετα έξοδα διάθεσης - απώλεια πελάτη – ζηµιά
Γ. Κατά την τιµολόγηση τα αγαθών
- Να µην τιµολογηθούν αγαθά που έχουν παραδοθεί.
- Τιµολόγηση αγαθών που δεν έχουν παραδοθεί.
- Τιµολόγηση των αγαθών σε λάθος τιµές.
Επιπτώσεις - Ζηµιά-δυσαρέσκεια πελατών
Ενδεικτικά µέτρα - ∆ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων, ∆ιασταύρωση δεδοµένων παραγγελιών, ∆.Α,
τιµολογίων, Αυτόµατη τιµολόγηση από κατάλογο - Έγκριση εκπτώσεων
Προϋποθέσεις - Τροφοδότηση µε αντίγραφα Παραγγελιών, ∆Α, τιµολογίων λογιστηρίου.
∆. Κατά την καταχώριση της συναλλαγής στα βιβλία
- Να µη γίνει η καταχώρηση
- Να ενηµερωθούν λάθος λογαριασµοί
- Να περάσουν λάθος ποσά
Ενδεικτικά µέτρα - Έλεγχος συνεχούς αριθµήσεως, κατάσταση εκκρεµών ∆Α
Προϋποθέσεις - Ύπαρξη και ενηµέρωση εντύπων, ύπαρξη αρχείων.
Ε. Κατά την είσπραξη της απαίτησης
-Να µην εισπραχτεί η απαίτηση
-Να µην περάσει στα βιβλία η είσπραξη.
-Να γίνει λάθος είσπραξη.
-Να µην εισπράξουµε έγκαιρα.
-Να διαγραφεί η απαίτηση χωρίς έγκριση.
-Να µειωθεί χωρίς έγκριση.
-Να εισπραχτεί και να εξακολουθήσει να εµφανίζεται
Ενδεικτικά µέτρα - ∆ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων (∆ιαχείριση διαθεσίµων από ενηµέρωση
λογαριασµών πελατών, έγκρισης πιστωτικών σηµειωµάτων από ενηµέρωση πελατών, συµφωνίες
µε Τράπεζες από ενηµέρωση πελατών), Επιβεβαίωση υπολοίπων µε τρίτους, Εγκεκριµένες
διαγραφές, Έλεγχος τήρησης όρων συµβάσεων, Έλεγχος όχλησης πελατών, Αποδοτικό σύστηµα
νοµικών ενεργειών.

2.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Α. Ελεγκτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
1. Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται:
- Κατά την λήψη της παραγγελίας.
- Κατά την αποστολή των προϊόντων ή εµπορευµάτων
- Κατά την διενέργεια της τιµολόγησης (ύπαρξη εγκεκριµένων από την ∆ιοίκηση
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κλπ. οργάνων τιµοκαταλόγων και όρων εξόφλησης των τιµολογίων), την χορήγηση των
εκπτώσεων (ύπαρξη σαφών και καθορισµένων όρων).
- την ύπαρξη των αναγκαίων υπογραφών έγκρισης τιµών και ελέγχου των
αριθµητικών πράξεων επί των τιµολογίων και πιστωτικών τιµολογίων.
- καταγραφή των στοιχείων διακίνησης και τιµολόγησης και εξέταση αν είναι
σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (Κ.Β.Σ.).
2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνενωµένο στοιχείο του Κ.Β.Σ. διακίνησης και
τιµολόγησης (τιµολόγιο - ∆.Α.) εξετάστε αν το σύστηµα που εφαρµόζεται εξασφαλίζει την
ορθή και εντός των χρονικών ορίων του Κ.Β.Σ. τιµολόγηση όλων των εκδοθέντων δελτίων
αποστολής που αφορούν αγαθά προς πώληση.
3. Μελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζεται για τον έλεγχο των πωλητών
και αντιπροσώπων όσον αφορά τις πραγµατοποιούµενες εισπράξεις και εντοπισµός τυχόν
κενών.
Συγκεκριµένα διαπίστωση, ότι:
- Γίνεται έλεγχος της έγκαιρης και ορθής απόδοσης λογαριασµών των πωλητών ανά πρόσωπο
ανεξάρτητο των πωλήσεων και της διαχειρίσεως διαθεσίµων.
- Υπάρχουν αποδείξεις εισπράξεως µετρητών ή πινάκια παραλαβής επιταγών
προαριθµηµένα και µε χωριστή σειρά για κάθε πωλητή.
- Γίνεται συσχετισµός των παραπάνω αποδείξεων που παραµένουν στο στέλεχος µε εκείνες
που προορίζονται "για το λογιστήριο" από παραπάνω αναφερόµενο ανεξάρτητο πρόσωπο.
- Αποστέλλονται απευθείας από την εταιρία επιστολές στους πελάτες των
αντιπροσώπων ή των πωλητών για επιβεβαίωση των υπολοίπων τους.
4. Έλεγχος ότι οι προµήθειες πωλήσεων, που λαµβάνουν οι πωλητές και οι αντιπρόσωποι
προκύπτουν µε βάση σαφείς υπολογισµούς που γίνονται σύµφωνα µε εσωτερικό κανονισµό ή
ιδιαίτερο συµφωνητικό.
5. Μελέτη του συστήµατος της λογιστικής οργάνωσης και λογιστικοποίηση των πωλήσεων στη
Γενική Λογιστική και στις µερίδες Αποθήκης (θεωρηµένα ηµερολόγια πωλήσεων ή γενικού
ηµερολογίου, ηµερολόγια αποθήκης) σε σχέση µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
(Κ.Β.Σ.) και την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωσή τους.
6. Εφόσον υπάρχουν σχετικές έγγραφες οδηγίες για τις πωλήσεις πρέπει να µελετηθούν και να
εντοπισθούν τυχόν κενά σύµφωνα µε τα παραπάνω ή να ελεγχθή η εφαρµογή τους.
Β. Πωλήσεις εσωτερικού
Για το δείγµα ελέγχου που λήφθηκε από τα δελτία αποστολής, από τα τιµολόγια και τα
πιστωτικά τιµολόγια.
1. Έλεγχος ορθής και έγκαιρης τιµολόγησης των δελτίων αποστολής.
2. Έλεγχος της ορθής τιµολόγησης βάσει των εγκεκριµένων τιµοκαταλόγων (των τιµολογίων
και των πιστωτικών τιµολογίων τζίρου).
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3. Συσχέτιση των πιστωτικών τιµολογίων επιστροφών µε τα τιµολόγια που αφορούν σχετικά
µε τις τιµές και την ύπαρξη των δελτίων αποστολής των πελατών που πρέπει να τα
συνοδεύουν.
4. Έλεγχος αριθµητικών πράξεων και ύπαρξης µονογραφών ελέγχου τιµών, εκπτώσεων,
αριθµητικών πράξεων κλπ. προβλεπόµενων υπογραφών.
5. Έλεγχος της ορθής λογιστικοποίησης των πωλήσεων και των επιστροφών, εκπτώσεων
(στους λογ/σµούς πελάτες, πωλήσεις, ΦΠΑ) σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και την έγκαιρη
ενηµέρωση των ηµερολογίων σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.
6. Έλεγχος της ορθής και της έγκαιρης ενηµέρωσης των µερίδων αποθήκης (σύµφωνα µε τον
Κ.Β.Σ.) µε τις πωλήσεις, επιστροφές και τις εκπτώσεις (ποσοτικές και τζίρου).
7. Εφόσον χρεώνονται µεταφορικά έλεγχος της ορθής τιµολόγησής τους.
8. Εφόσον χρεώνονται τόκοι, έλεγχος:
- έλεγχος του ορθού υπολογισµού τους
- του ορθού µερισµού τόκων στην ελεγχόµενη χρήση και στην επόµενη και της
λογιστικοποίησης σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.
Γ. Έλεγχος κίνησης πελατών που αφορούν το δείγµα ελέγχου
1. Έλεγχος είσπραξης των τιµολογίων σύµφωνα µε τους όρους της τιµολογιακής και
πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης.
2. Έλεγχος ότι για την είσπραξη υπάρχει το αντίστοιχο δικαιολογητικό (γραµµάτιο
εισπράξεως, επιταγή, συναλλαγµατική).
3. Σε περίπτωση δειγµάτων και δώρων στους πελάτες ή σε τρίτους έλεγχος της έκδοσης του
ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης ή απόδειξης δαπάνης (σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.) και της
ορθής λογιστικοποίησής του.
4. Έλεγχος ότι µε τις εγγραφές πίστωσης των λογαριασµών πελατών έχουν χρεωθεί οι
λογαριασµοί Ταµείου ή Καταθέσεων Όψεως ή Επιταγών Εισπρακτέων ή Γραµµατίων
Εισπρακτέων ή των Εκπτώσεων - ΦΠΑ ή επιστροφών πωλήσεων - ΦΠΑ.
∆. Για µία χρονική περίοδο που θα ληφθεί από το ηµερολόγιο πωλήσεων ή γενικό
ηµερολόγιο
1. Έλεγχος της αύξουσας αρίθµησης των στοιχείων (τιµολογίων, πιστωτικών
τιµολογίων, δελτίων αποστολής).
2. Όλα τα εκδοθέντα δελτία αποστολής τιµολογήθηκαν.
Ε. Ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες στο δείγµα ελέγχου των πωλήσεων εξωτερικού
1. Αντιπαραβολή των τιµολογίων εξωτερικού µε τα ξενόγλωσσα και τις
διασαφήσεις εξαγωγής.
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2. Έλεγχος της λογιστικοποίησης των ξενόγλωσσων τιµολογίων µε την σωστή
ισοτιµία (RATE) της ηµέρας εξαγωγής από την αποθήκη.
3. Έλεγχος του υπολογισµού των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν
κατά την είσπραξη των τιµολογίων εξωτερικού και της ορθής λογιστικοποίησης τους σύµφωνα
µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Λ/σµός 81.00.04 ή 81.01.04).
4. Αν υπάρχουν αντιπρόσωποι στις πωλήσεις εξωτερικού έλεγχος ορθού
υπολογισµού, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή του συµφωνητικού, της προµηθείας
του, λογιστικοποίησης της προµηθείας και ακολούθως έλεγχος της εξόφλησης της προµηθείας
του.
ΣΤ. Πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων µε επιλογή δείγµατος ενός µηνός
1. ∆ιαπίστωση της ύπαρξης αντίστοιχης ένδειξης του αντιπροσώπου στα τιµολόγια πώλησης.
2. ∆ιαπίστωση αν για τον µήνα αυτό καταχωρήθηκαν οι πωλήσεις για όλους τους
αντιπροσώπους.
3. Έλεγχος των ποσοτήτων ορισµένων πωληθέντων προϊόντων-εµπορευµάτων µε βάση τα
σχετικά τιµολόγια.
4. Επαλήθευση των υπολοίπων ποσοτήτων τέλους του µήνα της σχετικής εκκαθάρισης.
5. Συµφωνία των υπολοίπων ποσοτήτων τέλους µήνα ανάµεσα στην εκκαθάριση και στις
αντίστοιχες µερίδες αποθήκης της επιχείρησης.
6. Έλεγχος της ορθής τιµολόγησης µε βάση τον τιµοκατάλογο.
7. Άθροιση όλων των τιµολογίων (αξία) ενός µηνός και συµφωνία µε το σύνολο των
καταχωρηθέντων στην εκκαθάριση πωλήσεων.
8. Υπολογισµός των εκπτώσεων µε βάση τον τιµοκατάλογο ή τα εγκεκριµένα από την
∆ιεύθυνση ποσά.
9. Υπολογισµός της προµήθειας του κάθε αντιπροσώπου του δείγµατος.
10. Σε περιπτώσεις επιστροφών πωλήσεων διαπίστωση ότι αντιλογίζονται και οι οφειλόµενες
προµήθειες αντιπροσώπων.
11. Έλεγχος της σωστής λογικοποίησης των προµηθειών αντιπροσώπων σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ
(προµήθεια - ΦΠΑ, αντιπροσώπου).
Ζ. Ελεγκτικές διαδικασίες σε επεξεργασία για λογαριασµό τρίτων (µόνο για βιοµηχανικές
επιχειρήσεις)
1. Μελέτη των όρων του ιδιωτικού συµφωνητικού που συντάχθηκε µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
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2. Συµφωνήστε τα ποσοτικά δεδοµένα της εκκαθάρισης (πρώτες ύλες, αποδόσεις προϊόντων,
φύρες, µένοντα υπόλοιπα) µε τις µερίδες αποθήκης (πρώτες ύλες και προϊόντα τρίτων).
3. ∆ιαπιστώστε ότι για το δείγµα των εκκαθαρίσεων που επιλέχθηκε η ανά µονάδα
επεξεργασίας προµήθεια συµφωνεί µε το "συµφωνητικό επεξεργασίας" και εφαρµόζονται
γενικά οι όροι του.
Η. Ελεγκτικές διαδικασίες επί παροχής υπηρεσιών (αντιπροσώπευσης τρίτων ή πώλησης
προϊόντων για λογαριασµό τους)
1. Μελέτη των όρων της σύµβασης αντιπροσώπευσης µεταξύ της αντιπροσώπου και της
αντιπροσωπευοµένης.
2. Συµφωνήστε τις ποσότητες και αξίες των πωληθέντων για λογαριασµό τρίτων µε τις
αντίστοιχες µερίδες αποθήκης (εµπορεύµατα τρίτων) και τους λογαριασµούς Γενικής
Λογιστικής (∆οσοληπτικός λογαριασµός αντιπροσωπευοµένου).
3. ∆ιαπιστώστε ότι ο υπολογισµός προµηθείας έγινε µε βάση το ποσοστό προµηθείας που
προβλέπεται από την σύµβαση.

Θ. Τελικές διαδικασίες ελέγχου πωλήσεων
1. Συµφωνείστε τις αξίες πωλήσεων µεταξύ Γενικής Λογιστικής και Αποθήκης από τα
αντίστοιχα ισοζύγια.
2. ∆ιαπιστώστε ότι οι πωλήσεις λογιστικοποιούνται µε την εξαγωγή των πωληθέντων από την
αποθήκη και σε περίπτωση που εκδόθηκε τιµολόγιο πώλησης χωρίς την αντίστοιχη εξαγωγή
αυτό ακυρώνεται στο τέλος της χρήσης.
3. ∆ιαπιστώστε την τιµολόγηση των τελευταίων εκδοθέντων ∆ελτίων Αποστολής της χρήσεως.
4. Εάν οι επιστροφές του πρώτου µετά το τέλος της χρήσεως µηνός είναι µεγαλύτερες από τις
συνήθεις, ερευνήστε το ενδεχόµενο να έγινε για την τακτοποίηση πλασµατικών πωλήσεων της
χρήσεως.
5. Με επισκόπηση των εκπτώσεων-επιστροφών των πρώτων µηνών της επόµενης χρήσεως
διαπιστώστε µήπως τυχόν αφορούν ακυρώσεις πωλήσεων ή παροχή εκπτώσεων της χρήσης
που ελέγχεται.
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2.5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιείται ως ενδεικτικό υπόδειγµα κατά τον έλεγχο του
κυκλώµατος των εσόδων.
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι πωλήσεις γίνονται βάσει εγκεκριµένου, από τη ∆ιοίκηση
της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος, τιµοκαταλόγου;
Προκαθορίζονται οι όροι εξοφλήσεως των πωλουµένων
ειδών, καθώς και οι προϋποθέσεις χορηγήσεως εκπτώσεων
σε πελάτες;
Υπάρχει ικανοποιητικό
εισπράξεως των εσόδων;

σύστηµα

βεβαιώσεως

και

Ενηµερώνονται εγκαίρως οι λογαριασµοί των εσόδων ;
Παρακολουθούνται στατιστικώς οι κατηγορίες των εσόδων
κατά µήνα ;
Τηρείται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (λογίζονται
σε κάθε χρήση τα έσοδα που την αφορούν) ;
Οι πωλήσεις γίνονται από αρµόδιο υπάλληλο, που δεν έχει
σχέση µε την λογιστική παρακολούθηση των πελατών και
τις εισπράξεις από πελάτες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ











Παρέχει ανεξάρτητη άποψη σε µια έκθεση.
Απαιτείται από το νόµο.
∆ιορίζεται από τους µετόχους (Γ.Σ- διευθυντές).
Αναφέρει στους µετόχους και στη διοίκηση.
Αναφέρει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ιαµορφώνει άποψη για «Αληθινή και δίκαιη εικόνα»
Είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία που ελέγχει
Είναι µέλος ελεγκτικού λογιστικού σώµατος
Απεριόριστο πεδίο δράσης (Νοµοθεσία, ∆ΕΠ)
Σχεδιάζει και διεξάγει τον έλεγχο σύµφωνα µε ∆ΕΠ
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3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (SALES)
A. Επιλογή δείγµατος εγγραφών (από τα δελτία αποστολής και τα δελτία
εισαγωγής ή από τα τιµολόγια και τα πιστωτικά)
1. Έλεγχος έγκαιρης τιµολόγησης των δελτίων αποστολής.
2. Έλεγχος σωστής τιµολόγησης (τιµή µονάδας).
3. Έλεγχος ενηµέρωσης (ποσότητα - αξία) των µερίδων Αποθήκης.
4. Έλεγχος των τιµών των επιστροφών (ΠΤ) µε βάση τις τιµές που είχαν πωληθεί τα ίδια αγαθά.
5. Έλεγχος του σωστού υπολογισµού των εκπτώσεων µε βάση τον σχετικό τιµοκατάλογο ή την
έγκριση του αρµοδίου οργάνου της επιχείρησης και της αναγγελίας προς την ∆ΟΥ.
6. Έλεγχος χρέωσης του λογαριασµού του πελάτη.
7. Κατά την είσπραξη των τιµολογίων του εξωτερικού, υπολογισµός της συναλλαγµατικής
διαφοράς που προκύπτει και διαπίστωση καταχώρησής της στο σωστό αποτελεσµατικό λογ/σµό
(81.00.04 ή 81.01.04).
8. Σε περίπτωση χορήγησης δώρων στους πελάτες, έλεγχος του σωστού υπολογισµού τους.

Β. Πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων (επιλογή δείγµατος ενός µήνα):
1. ∆ιαπίστωση αν για το µήνα αυτόν καταχωρήθηκαν πωλήσεις από όλους τους αντιπροσώπους.
2. Συµφωνία του υπολοίπου (ποσότητες) τέλους µήνα ανάµεσα στην εκκαθάριση και στις
αντίστοιχες µερίδες της αποθήκης της επιχείρησης (αν τα σχετικά αποθέµατα παρακολουθούνται,
και από την επιχείρηση).
3. ΄Ελεγχος σωστής τιµολόγησης µε βάση το σχετικό τιµοκατάλογο.
4. Υπολογισµός των εκπτώσεων µε βάση το σχετικό τιµοκατάλογο ή τα εγκεκριµένα από τη
∆ιεύθυνση της επιχείρησης ποσοστά
5. Υπολογισµός της προµήθειας.
6. ΄Ελεγχος καταχώρησης στους αντίστοιχους λογ/σµούς των πωλήσεων, εκπτώσεων, προµηθειών,
ΦΠΑ και αντιπροσώπων.
Γ. Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες
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1. Έλεγχος σωστής λογιστικοποίησης των πωλουµένων και επιστρεφοµένων ειδών συσκευασίας
(ΕΓΛΣ παρ. 2.2.202 περίπτωση 2).
2. ∆ιαπίστωση ότι µε τις εγγραφές πίστωσης των λογαριασµών των πελατών έχουν χρεωθεί οι
λογαριασµοί του Ταµείου, ή των Καταθέσεων ή των Επιταγών εισπρακτέων ή των Γραµµατίων
εισπρακτέων ή των Εισπράξεων-Εκπτώσεων - ΦΠΑ.
3. ΄Ελεγχος καταχώρησης των τελευταίων, για τη χρήση, δικαιολογητικών εξαγωγών στις µερίδες
Αποθήκης της κλειόµενης χρήσης και των πρώτων στις µερίδες Αποθήκης της επόµενης χρήσης. Ο
έλεγχος αυτός πρέπει να καλύπτει όλα τα δικαιολογητικά εξαγωγής στις Αποθήκες (πωλήσεις,
ιδιοκαταναλώσεις, καταστροφές, αποστολές σε τρίτους, επιστροφές αγορών κλπ).
4. Επισκόπηση των επιστροφών - εκπτώσεων των πρώτων µηνών (συνήθως των πρώτων δύο) της
επόµενης χρήσης για να διαπιστωθεί µήπως τυχόν αφορούν ακυρώσεις πωλήσεων ή παροχή
εκπτώσεων της χρήσης που ελέγχεται.

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (OTHER INCOME)
Α. Έσοδα κεφαλαίων
1. Για τα µερίσµατα – κέρδη και ζηµιές από πώληση.
Έλεγχος λογιστικοποίησης όλων των δεδουλευµένων εσόδων από τα χρεόγραφα
(κυρίως µε βάση τα στοιχεία - βεβαιώσεις των τρίτων).
2. Για τους τόκους καταθέσεων.
Εάν οι λογαριασµοί είναι έντοκοι, συγκέντρωση των τόκων της χρήσης και του παρακρατηθέντος
φόρου, µε βάση τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασµών (εφόσον τα σχετικά ποσά είναι
αξιόλογα).
Β. Ιδιοπαραραγωγή
1. Ιδιοπαραγωγή παγίων
- ∆ιαπίστωση της ορθολογικής επιβάρυνσης του κόστους.
- ∆ιαπίστωση εφαρµογής τις ίδιας µεθόδου µε την προηγούµενη χρήση.
2. Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις
∆ιερεύνηση της αναγκαιότητας σχηµατισµού των λοιπών προβλέψεων. Κατά τη διερεύνηση αυτή
πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόµενο της αλλαγής µεθόδου σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. Εκτίµηση των σχηµατισµένων προβλέψεων στο τέλος της χρήσης. Αν διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχει λόγος για τη µη ύπαρξη τους ή για τη µείωσή τους, πρέπει να γίνει σύσταση στην
επιχείρηση για τη µεταφορά της υπερπρόβλεψης στο λογ/σµό "Έσοδα από προβλέψεις
προηγουµένων χρήσεων" (ΚΑ 84).
Γ. Λοιποί λογαριασµοί εσόδων
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1. ∆ιαπίστωση έκδοσης των αντιστοίχων τιµολογίων για όλα τα κατωτέρω έσοδα.
2. Ειδικότερες ελεγκτικές διαδικασίες:
Επιχορηγήσεις - Επαλήθευση των σχετικών κονδυλίων µε βάση τα στοιχεία των τρίτων.
Προµήθειες / µεσιτείες - ∆ειγµατοληπτική επαλήθευση του σωστού υπολογισµού µε
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πχ. συµβάσεις κλπ.).
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών - ∆ιαπίστωση ύπαρξης ικανοποιητικού συστήµατος
ελέγχου των συναλλαγών του τρίτου, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται τα έσοδα της
επιχείρησης (πχ. πώς παρακολουθούνται τα έσοδα του κυλικείου).
Ενοίκια - Συνολικός έλεγχος µε βάση τις συµβάσεις εκµίσθωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από οριστικές πράξεις, δηλαδή οριστικά
πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις που έγιναν µέσα στα πλαίσια της επαγγελµατικής δραστηριότητας
της επιχείρησης στη διάρκεια µιας χρήσεως, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πράξεις
συµφωνήθηκαν τοις µετρητοίς ή επί πιστώσει. Επίσης στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
περιλαµβάνεται και κάθε έσοδα που η επιχείρηση λόγω της επαγγελµατικής της δραστηριότητας
δικαιούται να εισπράξει, ανεξάρτητα από το αν το έσοδα τούτο δεν πραγµατοποιήθηκε είτε γιατί η
επιχείρηση παραιτήθηκε από αυτό µε τη θέληση της είτα για οποιαδήποτε αλλά λόγο (αδυναµία
είσπραξης) (Υπ. Οικ. Εγγ. 1099153/1623/Α0012/18.6.1993).
Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του Ν. 2238/94 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές
συναλλαγές της επιχείρησης. Ειδικότερα ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται:
- Το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων εµπορευµάτων ή προϊόντων ή πρώτων και βοηθητικών
υλών, προκειµένου για τις εµπορικές ή βιοµηχανικές ή και µικτές επιχειρήσεις.
- Το σύνολο των αµοιβών από παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν οριστικά,
προκειµένου για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
- Το σύνολο του τιµήµατος από πωλήσεις και των αµοιβών από παροχή υπηρεσιών προκειµένου
για µεικτές επιχειρήσεις.
- Το σύνολο των παρεπόµενων εσόδων και κερδών από εργασίες που ενεργούνται παράλληλα µε
το κύριο αντικείµενο της επιχειρήσεως (π.χ. έσοδα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχές
σε άλλες επιχειρήσεις, τόκοι, συναλλαγµατικές διαφορές, επιχορηγήσεις κλπ).
- Τα εισοδήµατα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Ακαθάριστα έσοδα από εξαγωγές, είναι τα έσοδα πού πραγµατοποιούνται από την πώληση
εµπορευµάτων στο εξωτερικό και οι τυχόν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν
κατά τη µετατροπή στο εθνικό νόµισµα των απαιτήσεων που προέρχονται από την πώληση των
εµπορευµάτων στο εξωτερικό κατά την ηµέρα της είσπραξης τους, καθώς και τα ποσά των
επιδοτήσεων, επιστροφών φόρων, τελών και τόκων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις λόγω
εξαγωγών (Υπ. Οικ. Εγκ. Πολ. 1146/7.6.1994).
Οι τόκοι που προέρχονται από συναλλαγµατικές και γραµµάτια από εµπορικές συναλλαγές, καθώς
και οι τόκοι που προέρχονται από τις µεταξύ των εµπόρων αποδεδειγµένες πωλήσεις
εµπορευµάτων µε πίστωση λογίζονται ως κέρδος από εµπορική επιχείρηση µε την προϋπόθεση ότι
αυτός που αποκτά το εισόδηµα ασκεί εµπορική επιχείρηση στην Ελλάδα, ή προκειµένου για
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αλλοδαπό ότι αυτός έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και οι τόκοι προέρχονται από εργασίες
της µόνιµης αυτής εγκατάστασης και εποµένως οι εν λόγω τόκοι από εµπορικές συναλλαγές της
επιχείρησης αποτελούν ακαθάριστα έσοδα αυτής.
Τα έσοδα από παρεπόµενες εργασίες της επιχείρησης, που διενεργούνται στα πλαίσια της
επαγγελµατικής δραστηριότητας της, παράλληλα προς τον κύριο σκοπό της και συµβάλλουν
αποδεδειγµένα προς το συµφέρον της, δηλαδή στην επίτευξη κέρδους, προσαυξάνουν τα
ακαθάριστα έσοδα της.
Ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται τα ποσά που η επιχείρηση δικαιούται πράγµατι να απαιτήσει
από τους πελάτες της, µε βάση τη σχετική συµφωνία για την προσφορά προς αυτούς αγαθών ή
υπηρεσιών και όχι τα έσοδα που θα µπορούσε η επιχείρηση να συµφωνήσει ως αντάλλαγµα των
προσφεροµένων αγαθών ή υπηρεσιών βάσει της αντικειµενικής τους αξίας, και τούτο ανεξάρτητα
από την αιτία για την οποία, τυχόν, δεν συµφωνήθηκε το ανταποκρινόµενο στην αξία της παροχής
µείζον αντάλλαγµα. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογική αρχή δεν δύναται να αµφισβητήσει τη
συνοµολόγηση ορισµένου ανταλλάγµατος παρά µόνο για εικονικότητα (Σ. τ. Ε. 726/1992 και
963/1976), τα έσοδα από την έκδοση πλαστών τιµολογίων υπολογίζονται για την επιβολή φόρου
εισοδήµατος, πέραν του ότι η έκδοση τέτοιων τιµολογίων συνιστά λόγο απόρριψης των βιβλίων
του εκδίδοντος και του αποδέκτη αυτών (Υπ. Οικ. Ε. 1934/86, Πολ. 50). Ο Φ.Π.Α. που
εµπεριέχεται στην τιµή πώλησης δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο. Επίσης, δεν συνιστά ακαθάριστο
έσοδο ο δηµοτικός φόρος, µολονότι από άποψη Φ.Π.Α. συνιστά φορολογητέα αξία. Στην
νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. δεν υπάρχει ο όρος «ακαθάριστα έσοδα» αλλά «φορολογητέα αξία». Στην
παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ως
φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή (δηλαδή το αντάλλαγµα) που έλαβε ή πρόκειται να
λάβει ο προµηθευτής (πωλητής) των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξηµένη µε
οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άµεσα µε αυτή (άρθρο 19 παράγραφος 1 του Ν. 2859/2000). Η
αντιπαροχή συνίσταται συνήθως µόνο σε χρήµα ή κυρίως µόνο σε χρήµα, χωρίς να αποκλείεται να
συνίσταται εν όλω ή εν µέρει από πράγµατα ή και υπηρεσίες. Πάντως η φορολογητέα αξία
αποτιµάται πάντοτε σε χρήµα.

4.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τα έσοδα, για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α. Φορολογούµενα και αφορολόγητα
Ο φορολογικός νοµοθέτης ακολουθεί τη βασική λογιστική αρχή της πραγµατοποιήσεως των
εσόδων και δέχεται ότι τα έσοδα πρέπει να προέρχονται από ολοκληρωµένες – οριστικές
συναλλαγές και γενικότερα πράξεις και εποµένως αποκλείει τις προβλέψεις εσόδων. Συµπίπτει,
συνεπώς, η έννοια των φορολογούµενων εσόδων µε την έννοια των λογιστικών κερδών. Ορισµένα
όµως έσοδα, µε βάση ρητές διατάξεις απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδήµατος, οπότε
οµιλούµε για αφορολόγητα έσοδα. Τέτοια έσοδα είναι σήµερα π.χ. τα έσοδα από αµοιβαία
κεφάλαια. Επισηµαίνεται ότι επί αφορολογήτων εσόδων έχουµε απλώς αναστολή φορολογίας,
αφού τα έσοδα αυτά οποτεδήποτε διανεµηθούν η κεφαλαιοποιηθούν ή κατά τη διάλυση της
εταιρείας θα υποβληθούν σε πλήρη φορολόγηση.
Β. Φορολογούµενα έσοδα υποκείµενα σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
Τα έσοδα αυτά, κατά την πραγµατοποίηση τους, υποβάλλονται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος, ο οποίος φόρος, στο τέλος της χρήσεως, συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος που
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οφείλει η επιχείρηση, όπως είναι π.χ. τα έσοδα από τόκους χορηγηθέντος από την επιχείρηση
δανείου.
Γ. Έσοδα φορολογούµενα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως.
Τα έσοδα αυτά, κατά την πραγµατοποίηση τους, φορολογούνται συνήθως µε χαµηλούς
συντελεστές φόρου. Εφόσον ο αποκτών το εισόδηµα είναι φυσικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρεία,
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως, ενώ στις περιπτώσεις που το εισόδηµα
αποκτάται από ανώνυµη και περιορισµένης ευθύνης εταιρεία και λοιπά πρόσωπα του άρθρου
101του Ν 2238/1994, η πλήρης φορολογία του εισοδήµατος αναστέλλεται µέχρι της διανοµής ή
κεφαλαιοποιήσεως του, οπότε γίνεται συµψηφισµός του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την
πραγµατοποίηση του εισοδήµατος. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιων εσόδων αποτελούσαν οι
τόκοι καταθέσεων των οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών σε Τράπεζες.
∆. Έσοδα από ακίνητα
Τα έσοδα αυτά υποβάλλονται σε πλήρη φορολογία και επιπλέον σε πρόσθετο φόρο 3%.
Οι διακρίσεις των εσόδων από άποψη φορολογίας εισοδήµατος είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν
ως έξης:
ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ
ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε. Ε.Π.Ε Ο.Ε. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΝΤΛΗΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΤΑΙΡΕΟΥ
ΣΕ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΕΞΑΝΤΛΗΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ
∆ΙΑΝΟΜΗ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΟ∆Α
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡΩΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΤΟΣΟ ΣΕ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΤΑΙΡΟΥ
ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ Η
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΩΣΑΣ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΝΤΙ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΟΡΟ 3%
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4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ
Α. Απόφαση Υπουργείο Οικονοµικών (ΠΟΛ 1037/1.5.2005)
Με την ΠΟΛ 1037/1-5-2005 καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο
και τη διαδικασία ελέγχου των εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών
φορολογιών των επιτηδευµατιών, καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών
φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.
Η απόφαση αυτή αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος (άρθρα 1 έως 5) αναλύεται ο
τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων δηλώσεων, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία
επιλέγονται οι υποθέσεις για τακτικό φορολογικό έλεγχο. Στο δεύτερο µέρος (άρθρα 6 έως 7)
γίνεται λόγος για τη µετά τον έλεγχο διαδικασία και τον τρόπο καταβολής των φόρων. Στο τρίτο
µέρος (άρθρο 8 ) περιέχονται οι ρυθµίσεις για ειδικά θέµατα καθώς και οι µεταβατικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ δηλαδή 8-3-2005. Από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ 1144/1998 και
ΠΟΛ 1168/2001 καθώς και όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις που αφορούσαν τη συνάφεια για την
περαίωση των εκκρεµών φορολογικών ελέγχων.
Η ΠΟΛ 1037/2005 προβλέπει ότι η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται µε ευθύνη των
προϊσταµένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς
και τους προϊσταµένους των τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό έως
και 10% των επιλεγόµενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα χωρίς να
συντρέχουν τα παραπάνω κριτήρια, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις µε δύο (2)
τουλάχιστον εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους.
Η Πολ. 1037/1.5.2005 τροποποιήθηκε µε την Πολ. 1081/23.5.2005 ως προς τις χρονικές
επαληθεύσεις των επιµέρους ελέγχων.
Β. Η επιλογή φορολογικών υποθέσεων σύµφωνα µε το «ELENXIS».
Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων γίνεται, πλέον (χωρίς να αποκλείεται και το τυχαίο δείγµα),
µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται
α) σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νοµική µορφή, κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., επικινδυνότητα ή
παραβατικότητα του κλάδου δραστηριότητας, παραβάσεις, δεδοµένα διασταυρώσεων κλπ,
β) σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, Καθαρά Κέρδη ή ζηµίες, Μ.Σ.Κ.Κ.,
δεδοµένα δηλώσεων, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση,
εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών,
γ) σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές
δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Γι’ αυτό το σκοπό το Υπουργείο Οικονοµικών ανάπτυξε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό
σύστηµα, το «ELENXIS», µέσω του οποίου εφαρµόζοντας τα κατάλληλα σενάρια, στρατηγικές και
κανόνες, στοχεύει, µοριοδοτεί και αναδεικνύει τις υποψήφιες για έλεγχο υποθέσεις, µε κατανοµή
των φορολογουµένων κατά αρµόδια ∆ΟΥ/∆ΕΚ, κατά χωρική ελεγκτική αρµοδιότητα και ύψος
ακαθάριστων εσόδων.
Συγκεκριµένα ο προϊστάµενος του ∆ΕΚ βλέπει ότι παρέλαβε νέα υπόθεση ως «υποψήφια στη
ΦΕΥ».
Την επιλέγει, την προγραµµατίζει και, προκειµένου να αποφασίσει για την ανάθεσή της, έχει στη
διάθεσή του:
- Το Προφίλ της επιχείρησης (Οικονοµικά στοιχεία, παραβάσεις, δελτία πληροφοριών,
εγκαταστάσεις κλπ.)
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- Το Προφίλ των ελεγκτών για να διαπιστώσει: Γνωστικό υπόβαθρο, εµπειρία, διαθεσιµότητα,
δηλαδή µε ποιες υποθέσεις είναι χρεωµένος ο ελεγκτής και σε ποιο στάδιο βρίσκονται- αν
βρίσκεται σε άδεια κλπ.
- Τα στοιχεία της στόχευσης: Βαθµός επικινδυνότητας, δυσκολίας, σπουδαιότητας και
προτεραιότητας.
Με βάση τα παραπάνω οδηγείται στην πιο ορθή επιλογή για την ανάθεση της υπόθεσης σε
συγκεκριµένα πρόσωπα.
Η εντολή εκδίδεται αυτόµατα και ενηµερώνονται πάντα ηλεκτρονικά, ο Υποδιευθυντής, ο Επόπτης
και ο/οι ελεγκτές.
Η υπόθεση είναι πλέον σε «ανάθεση» και παρακολουθείται σε κάθε στάδιο εξέλιξής της. Την ίδια
εικόνα έχει και ο κεντρικός διαχειριστής των υποθέσεων, δηλαδή, ότι η υπόθεση είναι σε
«ανάθεση» και παρακολουθείται και από αυτόν το κάθε στάδιο εξέλιξής της.
Ο Ελεγκτής, από τη στιγµή που εκδόθηκε η εντολή, έχει στη διάθεσή του τον Ηλεκτρονικό φάκελο
της Υπόθεσης. Επίσης βλέπει στις εξειδικευµένες λίστες, σχόλια & παρατηρήσεις των
Προϊσταµένων του. Μέσα από το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα κάθε απαραίτητο έντυπο για τη
διενέργεια του ελέγχου.
Ανάλογα µε την πρόοδο του ελέγχου, µέσω της διαχείρισης, ο ελεγκτής ενηµερώνει το σύστηµα,
υποβάλλει τις εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου για έγκριση στους Προϊσταµένους του.
Οι Προϊστάµενοι ανάλογα τα εγκρίνουν ή τα επιστρέφουν για διορθώσεις µε ορατές τις υποδείξεις
τους ηλεκτρονικά.
Με την τελική έγκριση των εκθέσεων/ φύλλων /πράξεων από τον Προϊστάµενο, τα φύλλα/πράξεις
αυτόµατα παίρνουν αριθµό και ηµεροµηνία από το σύστηµα ELENXIS µε ταυτόχρονη έκδοση
συµπληρωµένων αποδεικτικών κοινοποίησης και εντολής επίδοσης σε εντεταλµένο υπάλληλο που
έχει επιλέξει ο Προϊστάµενος .
Το σύστηµα παρακολουθεί το κάθε φύλλο /πράξη ξεχωριστά σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται:
Συµβιβασµού, οριστικοποίησης, µερικού συµβιβασµού ή δικαστικής διαδικασίας.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση βεβαίωσης, τα ποσά των διαφορών αυτόµατα µεταφέρονται σε
ενδιάµεσο πίνακα προκειµένου να δηµιουργηθεί Χρηµατικός Κατάλογος από το TAXIS ανά είδος
φόρου και κωδικό εσόδου, όπως επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία.
Το Απολογιστικό φύλλο, εκτός από τα ποσά των φόρων που βεβαιώνονται, διαθέτει πληροφόρηση
για :
 Τα µόρια που θα συγκεντρώσει ο ελεγκτής ανάλογα µε την επικινδυνότητα, δυσκολία και
σπουδαιότητα της υπόθεσης
 Το κόστος, ωφέλεια και διάρκεια του ελέγχου
 Τις παρατηρήσεις για τον επόµενο έλεγχο
Γ. Ελεγκτικές επαληθεύσεις
Επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων µε τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω
ελεγκτικών επαληθεύσεων:
1. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσµατα
«Ζ» των φορολογικών ταµειακών µηχανών, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, των χονδρικών
πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων
εσόδων, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών, αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για
τηρούντες βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, για διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών, αν
πρόκειται τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας, κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την
κρίση του ελέγχου.
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2. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων τιµολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης και
γενικώς φορολογικών στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα
που προκύπτουν από υπάρχοντα συµφωνητικά, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών, αν
πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για τηρούντες βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, για
διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών, αν πρόκειται τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας, κάθε
διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
3. Επαλήθευση των επιστροφών και εκπτώσεων εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά, για
διάστηµα οπωσδήποτε ενός µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση
του ελέγχου.
4. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις καταχωρήσεις στα
πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΒΣ, για διάστηµα οπωσδήποτε
είκοσι (20) ηµερών, αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για τηρούντες βιβλία Α’ ή Β’
κατηγορίας του ΚΒΣ, για διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών, αν πρόκειται τηρούντες βιβλία Γ’
κατηγορίας, κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
5. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για
διάστηµα οπωσδήποτε ένα (1) µήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση
του ελέγχου.
6. Έλεγχος για το αν υφίστανται υπερτιµολογήσεις ή υποτιµολογήσεις κατά το άρθρο 39 του
ν.2238/1994.
7. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων
Αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, για εκδότες πλαστών ή εικονικών καθώς
και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος µέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων
του άρθρου 20 του ΚΒΣ µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα µεγάλης αξίας από
προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, καθώς και έλεγχος των
φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή
νόθευσή τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους και της ορθής έκδοσής τους
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 186/1992.
8. Έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών και έκδοσης των προβλεπόµενων στοιχείων
διακίνησης και µεταφοράς (δελτία αποστολής, φορτωτικές), διασταυρωτικές επαληθεύσεις των
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη δειγµατοληπτικά, καθώς και
έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που περιγράφονται στα
µεγάλης ιδίως αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων ή εξοπλισµού.
Ειδικά επί επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ζητούνται, αξιολογούνται και
ελέγχονται στοιχεία του Τµήµατος ∆΄ (∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών)
της ∆ιεύθυνσης 14ης ΦΠΑ, σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών εµπόρων και
τις αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν.
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4.4 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Η ανώνυµη εταιρεία «ΦΑΒΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», η οποία έχει καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο €
15.000.000, στη χρήση που έληξε στις 31.12.2011 (1/1/2011 - 31/12/2011) πραγµατοποίησε
καθαρά κέρδη € 12.300.000.
Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως ανήλθαν σε € 40.000.000 και µεταξύ αυτών περιλαµβάνονται:
α) «Κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» € 615.000.
β) «Έσοδα από συµµετοχές σε άλλες ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες» € 495.000.
Το έσοδο αυτό αφορά ληφθέντα µερίσµατα που προέκυψαν από τον Ισολογισµό συνδεµένης
ανώνυµης εταιρείας, της χρήσεως που έληξε στις 31-12-2010. Επί των µερισµάτων αυτών
διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 21%, ο οποίος φόρος από € 103.950 έχει
απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασµού 33.13.02.
γ) «Έσοδα από συµµετοχή σε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία» € 800.000.
Το έσοδο αυτό αφορά ληφθέντα µερίσµατα που προέκυψαν από τον Ισολογισµό συνδεµένης
αλλοδαπής
ανώνυµης
εταιρείας,
της
χρήσεως
που
έληξε
στις
31-12-2010. Σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή που ήλεγξε τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσεως 2010 της αλλοδαπής εταιρείας, επί των µερισµάτων αυτών διενεργήθηκε
παρακράτηση φόρου από € 240.000, ο οποίος φόρος έχει απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασµού
33.13.03.
δ) Έσοδα από συµµετοχή σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, η οποία εκµεταλλεύεται πλοία υπό
ελληνική σηµαία € 200.000.
Το έσοδο αυτό αφορά ληφθέντα µερίσµατα που προέκυψαν από κέρδη της χρήσεως 2010, για τα
οποία η ναυτιλιακή ανώνυµη εταιρεία απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε την
περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν. 2238/1994.
ε) «Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε Κρατικά Νοσοκοµεία συνολικού ποσού
€ 1.750.000.
Κατά την είσπραξη της σχετικής απαίτησης, παρακρατήθηκαν φόροι συνολικού ποσού € 70.000 οι
οποίοι έχουν απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασµού 33.13.99.
στ) «Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού» € 360.000.
Κατά την είσπραξη των τόκων αυτών παρακρατήθηκε φόρος 10% από € 36.000, ο οποίος έχει
απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασµού 33.13.06.
ζ) «Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο» € 1.600.000.
Επί των εσόδων αυτών αποδόθηκε φόρος εισοδήµατος, µε εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης της εταιρείας, ποσού € 240.000. Ο φόρος αυτός απεικονίζεται σε χρέωση του
λογαριασµού 33.13.99.
η) «Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο» € 500.000.
Οι µετοχές αυτές αποκτήθηκαν σε προηγούµενες του 2010 χρήσεις.
Τα κέρδη αυτά η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν επιθυµεί να φορολογηθούν.
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θ) Τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιόχρηση γραφείων της ∆ιοικήσεως € 170.000.
Μεταξύ των εξόδων και των βαρών της χρήσεως περιλαµβάνονται:
α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 3.000.000.
β) Έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η έκπτωσή τους
από τα ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 756.250.
γ) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου € 950.000.
δ) Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος € 50.000.
Από το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο (προ διαθέσεως των κερδών) προκύπτει ότι:
1. Η ζηµία της προηγούµενης χρήσεως ανέρχεται σε € 1.000.000.
2. Το σχηµατισµένο µέχρι την 30.12.2010 τακτικό αποθεµατικό ανέρχεται σε
€ 4.780.000.
3. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκαταστάσεως κατά την 31.12.2011 καλύπτεται από τα
προαιρετικά αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί µέχρι την 31.12.2010.
Από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος της προηγούµενης χρήσης, η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα,
προκύπτει ότι η φορολογική ζηµία της χρήσεως 2010 ανέρχεται σε € 300.000.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων, που θα συγκληθεί µέχρι την 30η Ιουνίου 2012, όπως τα κέρδη της
χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011 να διατεθούν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.
2190/1920, και να δοθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβές, συνολικού ποσού €
145.000.
Με βάση τα ανωτέρω να προσδιορισθεί ο οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος, η προκαταβολή φόρου
της τρέχουσας χρήσης, ο οφειλόµενος φόρος επί των διανεµοµένων κερδών και να συνταχθεί ο
πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων.
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994, τα
καθαρά κέρδη της ανώνυµης εταιρείας που διατίθενται, είναι εκείνα που προκύπτουν µετά την
αφαίρεση από τα πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζηµίας, των κατά
νόµο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και του αναλογούντος φόρου
εισοδήµατος.
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Κέρδη χρήσεως
Μείον:
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος
Υπόλοιπο κερδών
Μείον:
Ζηµία προηγούµενης χρήσης
Κέρδη άρθρου 45 Ν. 2190/1920
Μείον:
Αναλογών φόρος εισοδήµατος 20%
Υπόλοιπο κερδών σε µεταφορά
Υπόλοιπο κερδών από µεταφορά

12.300.000
950.000
50.000

1.000.000
11.300.000
1.000.000
10.300.000
2.060.000
8.240.000
8.240.000
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Συντελεστής κράτησης τακτικού αποθεµατικού
Κράτηση χρήσεως
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Υπόλοιπο λογαριασµού 30.12.2010
Κράτηση κλειόµενης χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ

5%
412.000

4.780.000
412.000
5.192.000

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το τρίτον του µετοχικού κεφαλαίου.
Μετοχικό κεφάλαιο € 15.000.000 x 1/3 = € 5.000.000
Συνεπώς, η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό της κλειόµενης
χρήσεως περιορίζεται στη διαφορά € 5.000.000 – 4.780.000 ήτοι σε
€ 220.000
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Μετά την τροποποίηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920
από το άρθρο 54 του Ν. 3604/2007, το υποχρεωτικό µέρισµα που διανέµεται από κέρδη
ισολογισµών που εγκρίνονται µετά την ισχύ του τελευταίου νόµου (8.8.2007), προσδιορίζεται µε
βάση
τις
διατάξεις
του
άρθρου
3
του
Α.Ν. 148/1967.
Κέρδη χρήσεως
12.300.000
Μείον:
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
950.000
Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος
50.000 1.000.000
Υπόλοιπο κερδών
11.300.000
Μείον:
Ζηµία προηγούµενης χρήσης
1.000.000
Κέρδη άρθρου 45 Ν. 2190/1920 σε µεταφορά
10.300.000
Κέρδη άρθρου 45 Ν. 2190/1920 από µεταφορά
Μείον:
Ο αναλογών φόρος εισοδήµατος 20%
Υπόλοιπο κερδών µετά από τον αναλογούντα φόρο
Μείον:
Κράτηση για τακτικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο κερδών
Ποσοστό επί του υπολοίπου των κερδών
∆ιανεµητέο πρώτο µέρισµα

∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η
∆ιανεµητέο πρώτο µέρισµα
Πλέον:
Αµοιβές µελών ∆. Σ. ελεύθερες φόρου
∆ιανεµόµενα κέρδη

10.300.000
2.060.000
8.240.000
220.000
8.020.000
35%
2.807.000

2.807.000
145.000
2.952.000
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΣΟ∆Α
Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, επειδή στα ακαθάριστα έσοδα
περιλαµβάνονται έσοδα αφορολόγητα, έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο και έσοδα από
συµµετοχή σε ηµεδαπές επιχειρήσεις, οι δαπάνες που θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα
µειώνονται κατά:
α) τους αναλογούντες σε αυτά τα έσοδα χρεωστικούς τόκους και
β) ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών ως λοιπές δαπάνες.
Η µείωση αυτή των δαπανών πραγµατοποιείται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος,
προσθέτοντας τα προαναφερόµενα ποσά στα φορολογητέα κέρδη κατά την αναµόρφωση των
αποτελεσµάτων.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 και ισχύει από 24.12.2002, οι
«Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού» φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, εφόσον ο
δικαιούχος του εισοδήµατος δεν είναι πρόσωπο του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, ηµεδαπή ή
αλλοδαπή τραπεζική και ασφαλιστική επιχείρηση, συνεταιρισµός που έχει συσταθεί νόµιµα και
ένωση συνεταιρισµών.
Επίσης, µετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 από το άρθρο 39 του Ν.
3522/2006, από 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά, δεν συντρέχει η περίπτωση εσόδου φορολογηθέντος
κατ’ ειδικό τρόπο. Η αναφορά τέτοιου εσόδου στο παρόν παράδειγµα γίνεται προκειµένου να
παρατεθεί ο φορολογικός χειρισµός του εάν εµφανισθεί ανάλογη περίπτωση στο µέλλον.
Τέλος, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργού των Οικονοµικών 1115606/18.12.97, ΠΟΛ 1327,
στα έσοδα που δε θα υπαχθούν σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις και στα οποία αναλογούν
δαπάνες, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δε
συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Τα κέρδη
αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα εµφανίζονται σε
λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το συµψηφισµό ζηµιών που θα προκύψουν στο
µέλλον από την πώληση χρεογράφων.
Έσοδα αφορολόγητα
Έσοδα από συµµετοχές
Έσοδα από την ελληνική ναυτιλία
Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Σύνολο

€
€
€
€
€

615.000
495.000
200.000
1.600.000
2.910.000

Ακαθάριστα έσοδα

€

40.000.000

Χρεωστικοί τόκοι

€

3.000.000

€

218.250

€
€

145.500
363.750

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Χρεωστικοί τόκοι
(3.000.000 Χ 2.910.000 : 40.000.000)
Λοιπές δαπάνες (2.910.000 Χ 5%)
Σύνολο
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994, επειδή στα ακαθάριστα
έσοδα περιλαµβάνονται έσοδα αφορολόγητα και έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών της
εταιρείας προστίθεται σε αυτά το µέρος των εσόδων αυτών που αναλογεί στο µέρισµα
(διανεµόµενα κέρδη), µετά από αναγωγή αυτού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος
σε αυτό φόρου εισοδήµατος.
Για τον προσδιορισµό των διανεµοµένων κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα και στα κατ’
ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα λαµβάνονται τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τον
ισολογισµό της χρήσεως.
Στην προκειµένη περίπτωση, το Υπουργείο Οικονοµικών θεωρεί ως κέρδη ισολογισµού τα καθαρά
κέρδη, τα οποία προκύπτουν από την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
(λογαριασµός 86.99), σύµφωνα µε το έντυπο «∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος» και όχι τα κέρδη
όπως αυτά προσδιορίζονται από το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994.
Καθαρά κέρδη ισολογισµού
12.300.000
Λογιστικές διαφορές
756.250
∆απάνες που αναλογούν σε απαλλασσόµενα έσοδα
363.750
13.420.000
Μείον:
Έσοδα από συµµετοχές
495.000
Έσοδα από την ελληνική ναυτιλία
200.000
Έσοδα αφορολόγητα
615.000
Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
1.600.000
Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων
500.000 3.410.000
Κέρδη χρήσεως
10.010.000
Πλέον: Αναλογία αφορολογήτων εσόδων επί των
147.600
διανεµοµένων
(2.952.000 Χ 615.000 : 12.300.000)
Σε µεταφορά
147.600 10.010.000
Πλέον: Αναλογών φόρος εισ/µατος (147.600 Χ 0,20 : 0,80)
36.900
184.500
Πλέον: Αναλογία φορ/ντων εσόδων κατά ειδικό τρόπο επί
των διανεµοµένων (2.952.000 Χ 1.600.000 : 12.300.000)
384.000
Αναλογών φόρος εισοδήµατος (384.000 Χ 0,20 : 0,80)
96.000
480.000
Σύνολο κερδών προς φορολογία
10.674.500
Μείον: Ζηµία (φορολογική) προηγούµενης χρήσεως
300.000
Φορολογητέα κέρδη
10.374.500
Συντελεστής φορολογίας
20%
Φόρος εισοδήµατος
2.074.900
Πλέον: Συµπ/τικός φόρος 3% επί εσόδων από ακίνητα
170.000
3%
5.100
Κύριος και συµπληρωµατικός φόρος
2.080.000
500.000
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡ. 38 Ν. 2238/1994
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994, τα κέρδη από την πώληση
µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών απαλλάσσονται από το φόρο, µε την προϋπόθεση
ότι τα κέρδη αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το
συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων ή µη.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟ∆Α
Έσοδα αφορολόγητα
Μείον:
Αναλογία αυτών επί των διανεµοµένων
Αναλογών φόρος εισοδήµατος
Υπόλοιπο αφορολογήτων εσόδων

615.000
147.600
36.900

184.500
430.500

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Μείον:
Αναλογία αυτών επί των διανεµοµένων
Αναλογών φόρος εισοδήµατος
Υπόλοιπο εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο

1.600.000
384.000
96.000

480.000
1.120.000

Τα ανωτέρω υπόλοιπα των αφορολογήτων εσόδων και των εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό
τρόπο πρέπει να εµφανίζονται υποχρεωτικά σε ειδικούς λογαριασµούς αποθεµατικών κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών 1044770/10159/Β0012,
πολ. 1117/23.3.1993, η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του Ν.
2238/1994.
Σηµείωση:
Επειδή τα έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σηµαία απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος και σε περίπτωση περαιτέρω διανοµής τους δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994, το µέρος αυτών των εσόδων που δεν
διανεµήθηκε δεν υπάρχει υποχρέωση να παρακολουθείται σε ιδιαίτερο λογαριασµό των ιδίων
κεφαλαίων.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Φορολογηθέντα µερίσµατα από συµµετοχές
Μείον:
Αναλογία αυτών επί των διανεµοµένων
(2.952.000 Χ 495.000 : 12.300.000)
Υπόλοιπο φορολογηθέντων µερισµάτων

495.000
118.800
376.200

Σηµείωση:
Τα έσοδα από συµµετοχή σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία στη χρήση 2010 έχουν φορολογηθεί
στην πηγή και κατά τη διανοµή τους παρακρατήθηκε φόρος 21%. Επειδή ο παρακρατηθείς αυτός
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φόρος, εκπίπτει από τον παρακρατηθέντα φόρο των διανεµοµένων κερδών, κατά το µέρος που
αναλογεί στα έσοδα από συµµετοχές που περιλαµβάνονται στα διανεµόµενα κέρδη της ανώνυµης
εταιρείας, τα µη διανεµηθέντα έσοδα από συµµετοχές, θα πρέπει να παρακολουθούνται σε
ιδιαίτερους λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων, κατά συντελεστή παρακράτησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σε µεταφορά
Μείον: Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό φόροι
Κέρδη προς διάθεση

12.300.000
1.000.000
950.000
2.080.000
50.000

1.950.000
10.350.000
2.130.000
8.220.000

Τα κέρδη διατίθενται ως εξής:
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα
Αποθεµατικό άρθρου 38 Ν. 2238/1994
Αποθεµατικό από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα
Αποθεµατικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Αποθεµατικό από φορολογηθέντα µερίσµατα
Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

220.000
2.807.000
500.000
430.500
1.120.000
376.200
145.000
2.621.300
8.220.000

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οφειλόµενος κύριος φόρος εισοδήµατος
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994, από το συνολικό ποσό του
φόρου εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 2238/1994.
β) Ο φόρος που παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν. 2238/1994.
γ) Ο φόρος που παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτώσεως στ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994.
δ) Ο φόρος που παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994, µέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το συγκεκριµένο
εισόδηµα στην Ελλάδα (συντελεστής φορολογίας µέχρι 20%).
ε) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης, που διανέµεται και το οποίο έχει προσαυξήσει τα κέρδη προς φορολογία
της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Φόρος εισοδήµατος
Μείον:

2.080.000
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Παρακρατηθείς φόρος επί των τόκων τραπεζών εσωτερικού
Παρακρατηθείς φόρος επί πωλήσεων στο ∆ηµόσιο
Παρακρατηθείς φόρος επί εσόδων της αλλοδαπής
(800.000 Χ 20%)
Καταβληθείς φόρος επί του µέρους των εσόδων των
φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο που αναλογεί
στα διανεµόµενα (240.000 Χ 480.000 : 1.600.000)
Οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος

36.000
70.000
160.000
266.000

72.000

338.000
1.742.000

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 111, η προκαταβολή
του φόρου ανέρχεται στο 80% του φόρου (κύριου και συµπληρωµατικού) της κλειόµενης χρήσεως.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 111 από το ποσό της προκαταβολής:
• εκπίπτουν οι παρακρατηθέντες στην πηγή φόροι,
• δεν εκπίπτουν οι παρακρατηθέντες φόροι επί των εισοδηµάτων των φορολογηθέντων κατ’ ειδικό
τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Κύριος και συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος
2.080.000
Ποσοστό προκαταβολής
80%
1.664.000
Μείον:
Παρακρατηθείς φόρος επί των τόκων τραπεζών εσωτερικού
36.000
Παρακρατηθείς φόρος επί πωλήσεων στο ∆ηµόσιο
70.000 106.000
Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης
1.558.000

Εκκαθάριση φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήµατος
Οφειλόµενος κύριος φόρος εισοδήµατος
Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης
Οφειλόµενο ποσό

1.742.000
1.558.000
3.300.000

ΤΥΧΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ο φόρος που καταβλήθηκε επί των εσόδων των φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο από € 240.000,
αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί των εσόδων αυτών (€ 1.600.000).
Μετά το συµψηφισµό του φόρου που αναλογεί στο µέρος των πιο πάνω εσόδων που διανεµήθηκε,
το υπόλοιπο ποσό του φόρου, το οποίο αντιστοιχεί στο αποθεµατικό από τα εν λόγω έσοδα,
παραµένει στις απαιτήσεις εφόσον και το αντίστοιχο αποθεµατικό παραµένει στα ίδια κεφάλαια.
Καταβληθείς φόρος 15%
Μείον:
Φόρος που συµψηφίστηκε
Υπόλοιπο φόρου

240.000
72.000
168.000

Πράγµατι:
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Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Μείον:
Αυτά που διανεµήθηκαν
Αποθεµατικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Ποσοστό επί του κέρδους
Υπόλοιπο φόρου

1.600.000
480.000
1.120.000
15%
168.000

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν 2238/1994, η ανώνυµη εταιρεία «ΦΑΒΕΞ
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», υποχρεούται να παρακρατήσει φόρο µε συντελεστή 25% από τα διανεµόµενα
κέρδη (µερίσµατα και αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου).
Η παρακράτηση αυτή ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα
αυτά και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την έγκριση του ισολογισµού από την τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων.
Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται εντός του επόµενου µήνα από το µήνα που έγινε η
παρακράτηση. Συνεπώς, εάν η τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας
«ΦΑΒΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», συνέλθει στις 30-06-2012, η παρακράτηση του φόρου θα διενεργηθεί
µέχρι 31-07-2012 και ο οφειλόµενος φόρος θα αποδοθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι την 31-082012. Στην περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα του νοµικού προσώπου
περιλαµβάνονται και έσοδα από συµµετοχή σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το µέρος του
φόρου που έχει παρακρατηθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τις
συµµετοχές αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω:
∆ιανεµόµενα µερίσµατα
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Συντελεστής παρακράτησης φόρου
Παρακρατούµενος φόρος σε µεταφορά
Παρακρατούµενος φόρος από µεταφορά
Μείον:
Ο παρακρατηθείς φόρος επί του µέρους των
διανεµοµένων που αναλογούν στα έσοδα από µερίσµατα
[2.952.000 Χ 495.000 : 12.300.000] Χ 21%
Οφειλόµενος φόρος

2.807.000
145.000

2.952.000
25%
738.000
738.000

24.948
713.052

ΤΥΧΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 14 του Ν. 3943/2011, στα κέρδη που διανέµουν οι ανώνυµες
εταιρείες µε οποιαδήποτε µορφή, η διανοµή των οποίων εγκρίθηκε από την τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων τους µετά την 01-01-2012, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή
25%.
Στα κέρδη που διανεµήθηκαν ή κεφαλαιοποιήθηκαν εντός του έτους 2011 έγινε παρακράτηση
φόρου µε συντελεστή 21%, σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011.
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο λήπτης αυτών των κερδών (µερισµάτων) είναι άλλη ανώνυµη
εταιρεία και η οποία διανέµει κέρδη, στα οποία περιλαµβάνονται και τα ληφθέντα µερίσµατα, από
τον παρακρατηθέντα φόρο επί των κερδών που διανέµει, αφαιρείται το µέρος του ήδη
παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα εν λόγω έσοδα που περιλαµβάνονται στα διανεµόµενα
κέρδη.
Στην προκειµένη περίπτωση, µετά το συµψηφισµό του φόρου που αναλογεί στο µέρος των πιο
πάνω εσόδων που διανεµήθηκε, το υπόλοιπο ποσό του παρακρατηθέντος φόρου επί των εσόδων
αυτών, το οποίο αντιστοιχεί στο αποθεµατικό από τα εν λόγω έσοδα, παραµένει στις απαιτήσεις
από παρακρατηθέντες φόρους, εφόσον και το αντίστοιχο αποθεµατικό παραµένει στα ίδια
κεφάλαια.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Καταβληθείς φόρος 21% επί ληφθέντων µερισµάτων
Μείον:
Φόρος που συµψηφίστηκε
Υπόλοιπο φόρου
Πράγµατι:
Έσοδα από µερίσµατα εκ συµµετοχών
Μείον:
Αυτά που διανεµήθηκαν
Αποθεµατικό από έσοδα εκ συµµετοχών
Συντελεστής παρακράτησης φόρου
Παρακρατηθείς φόρος

103.950
24.948
79.002
495.000
118.800
376.200
21%
79.002

ΜΕΡΟΣ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
5.1 ΕΞΟ∆Α ΚΑΤΑ Ε.Γ.Λ.Σ.
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ, έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως. Το κόστος
εξαφανίζεται – εκπνέει όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωµατωµένο. Τότε το κόστος
του αγαθού αυτού µετατρέπεται σε έξοδο και βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από την πώληση
του. ∆ηλαδή, έξοδο είναι το κόστος που εξέπνευσε (the expired cost) για την προσδοκία
δηµιουργίας εσόδου ή, κατά άλλη διατύπωση, έξοδο είναι η χρησιµοποίηση ή ανάλωση αγαθών και
υπηρεσιών στη διαδικασία αποκτήσεως εσόδων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, έξοδο υφίσταται:
1. Όταν το κόστος σχηµατίζεται και ταυτόχρονα εκπνέει χάριν της πραγµατοποιήσεως εσόδων και
όχι χάριν της παραγωγής ενσώµατων προϊόντων ή παγίων επενδύσεων. Έτσι λ.χ. το κόστος της
εργασίας ενός τεχνίτη παραγωγής υποδηµάτων σε ένα εργοστάσιο υποδηµατοποιίας δεν εκπνέει
γιατί ενσωµατώνεται σε στοιχείο του ενεργητικού που δηµιουργήθηκε µε την παραγωγή των
υποδηµάτων και ενώνεται µε τα υπόλοιπα στοιχεία του κόστους αυτών. Αντίθετα, το κόστος της
εργασίας µιας πωλήτριας, το οποίο κόστος αναλώθηκε για την πραγµατοποίηση της πωλήσεως των
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υποδηµάτων δεν υπάρχει σαν στοιχείο του ενεργητικού και για αυτό δεν ενσωµατώνεται στο
κόστος των υποδηµάτων. Το κόστος αυτό εκπνέει ταυτόχρονα µε την παροχή της υπηρεσίας από
την πωλήτρια και πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως τα οποία ευνοούνται από τα
έσοδα που προέρχονται από την πώληση των υποδηµάτων.
2. Όταν µια επένδυση, πάγια (π.χ. µηχανήµατα) ή τρέχουσα (π.χ. προϊόντα) πωλείται, το κόστος
αυτής εκπνέει µε την πώληση, αφού η επένδυση παύει πια να υπάρχει σαν στοιχείο του
ενεργητικού της επιχειρήσεως. Έτσι, το κόστος της πάγιας επενδύσεως που πωλείται µετατρέπεται
σε έξοδο κατά την στιγµή της πωλήσεως, όπως επίσης µετατρέπεται σε έξοδο το κόστος των
προϊόντων που πωλούνται κατά τη στιγµή της πωλήσεως. Επειδή τα πάγια δεν προορίζονται για
πώληση και πωλούνται µόνο κατά εξαίρεση, κυρίως µετά τη διαπίστωση ακαταλληλότητας τους
για την επιχείρηση, ενώ τα προϊόντα και εµπορεύµατα παράγονται ή αγοράζονται µε σκοπό την
πώληση, όταν λέµε κόστος πωληµένων εννοούµε το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή το κόστος
αγοράς των εµπορευµάτων τα οποία πωλήθηκαν.
Με κριτήριο το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιείται, το κόστος – έξοδο διακρίνεται σε οργανικό
και ανόργανο, ως εξής:
α) Οργανικό κόστος – έξοδο είναι εκείνο που αναφέρεται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως
και συσχετίζεται µε τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος
εκµεταλλεύσεως της επιχειρήσεως.
Τα οργανικά έξοδα είναι τα τακτικώς επαναλαµβανόµενα έξοδα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη
και δραστηριοποίηση της επιχειρήσεως. Μπορούµε να παροµοιάσουµε τα έξοδα της κατηγορίας
αυτής µε την τροφή που αναγκαίως πρέπει να λαµβάνει σε τακτική βάση ο ζωντανός οργανισµός αν
δεν παίρνει την απαραίτητη τροφή ασφαλώς θα οδηγηθεί στον θάνατο. Τα έξοδα αυτά
καταχωρούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στους κατά είδος εξόδου λογαριασµούς της
Οµάδας 6 και στο τέλος της χρήσεως, µετά τη χρονική τους τακτοποίηση, µεταφέρονται στο
λογαριασµό 80.00 «Λογαριασµός Γενικής Εκµεταλλεύσεως».
β) Ανόργανο κόστος – έξοδο είναι εκείνο που δεν αναφέρεται στην οµαλή εκµετάλλευση της
χρήσεως και δεν συσχετίζεται µε τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισµό του οργανικού
αποτελέσµατος εκµεταλλεύσεως. Αυτό το κόστος – έξοδο συνδέεται µε τυχαίες και ευκαιριακές
πράξεις ή δραστηριότητες.
Στην κατηγορία των ανόργανων εξόδων περιλαµβάνονται και τα έκτακτα έξοδα που, αν και έχουν
σχέση µε τη βασική και ενδεχόµενα τις δευτερεύουσες δραστηριότητες που αναπτύσσει η
επιχείρηση, η πραγµατοποίηση τους οφείλεται σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά π.χ.
ευκαιριακή αγορά ακινήτου µε σκοπό την άµεση πώληση. Είναι έξοδα που τα αίτια δηµιουργίας
τους ανάγονται είτε σε αντικανονικές ενέργειες ή παραλείψεις (π.χ. πρόστιµα, προσαυξήσεις φόρων
και εισφορών ασφαλιστικών ταµείων, τόκοι υπερηµερίας, ποινικές ρήτρες), είτε σε έκτακτα ή
ανώµαλα ή τυχαία γεγονότα (π.χ. ζηµίες από πωλήσεις παλαιών παγίων στοιχείων, κλοπές και
υπεξαιρέσεις, καταστροφές αποθεµάτων, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, επιβολή εφάπαξ
εκτάκτων φόρων ή εισφορών), είτε αφορούν δραστηριότητα προηγούµενων χρήσεων και από
διάφορες αιτίες δεν λογιστικοποιήθηκαν στις χρήσεις εκείνες. Τα πιο πάνω έξοδα καταχωρούνται
κατά είδος στους λογαριασµούς 81-85 και στο τέλος της χρήσεως µεταφέρονται απευθείας το
λογαριασµό 86 «Αποτελέσµατα χρήσεως».
Με κριτήριο την ενσωµάτωση τους ή µη στο λειτουργικό κόστος, το κόστος – έξοδο διακρίνεται σε
οµαλό και ανώµαλο:
α) Οµαλό κόστος – έξοδο είναι εκείνο που ενσωµατώνεται στο κόστος των διάφορων λειτουργιών
της επιχειρήσεως µε τη µορφή που προϋπάρχει, δηλαδή τη µορφή του κόστους, επειδή βρίσκεται σε
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οµαλή σχέση µε το έργο που παράγεται από τις λειτουργίες αυτές. Η ενσωµάτωση αυτή εξαρτάται
από την οµαλότητα ή µη της σχέσεως που υπάρχει µεταξύ του έργου που παράγεται από µια
δραστηριότητα ή λειτουργία και του κόστους αυτής.
β) Ανώµαλο κόστος – έξοδο είναι εκείνο που δεν ενσωµατώνεται στο λειτουργικό κόστος, επειδή
κρίνεται ότι δεν βρίσκεται σε οµαλή σχέση µε το έργο που αντίστοιχα παράγεται. Αυτό το κόστος –
έξοδο εµφανίζει έντονα τα χαρακτηριστικά της έκτακτης µη οργανικής ζηµιάς, όπως π.χ. στην
περίπτωση υποαπασχολήσεως της επιχειρήσεως ή τµηµάτων της, το κόστος των σταθερών εξόδων
που αντιστοιχεί στο βαθµό υποαπασχολήσεως. Έτσι, αν το σταθερό κόστος του τµήµατος Α, που
υποαπασχολείται κατά 50% είναι € 1.000.000, το µισό του κόστους αυτού δηλαδή € 500.000 δεν
ενσωµατώνεται στο λειτουργικό κόστος, χαρακτηρίζεται ως ανώµαλο έξοδο και βαρύνει τελικά τα
αποτελέσµατα χρήσεως. Στην κατηγορία των ανώµαλων εξόδων εντάσσονται και τα τυχαία,
απρόβλεπτα εξαιρετικά και ακανόνιστα έξοδα, τα οποία πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από την
οµαλή λειτουργία της επιχειρήσεως. Τα έξοδα αυτά χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ή ως έκτακτες
ζηµίες και βαρύνουν τελικά τα αποτελέσµατα χρήσεως.
Τα οργανικά έξοδα της χρήσεως παρακολουθούνται κατ είδος στην Οµάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. στους
ακόλουθους πρωτοβαθµίους λογαριασµούς:

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων
62 Παροχές τρίτων
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΟΜΑ∆ΑΣ 6

63 Φόροι - τέλη
64 ∆ιάφορα έξοδα
65 Τόκοι και συναφή έξοδα
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσεως, καθώς και τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων
παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 81-85 της οµάδας 8 και ειδικότερα στους ακόλουθους
λογαριασµούς:
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
81.02 Έκτακτες ζηµίες
ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8

82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
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85 Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Στο τέλος της χρήσεως, τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών µεταφέρονται στη χρέωση του
λογαριασµού 86 «αποτελέσµατα χρήσεως» και οι λογαριασµοί εξισώνονται.
5.2 ΕΞΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ
5.2.1 Γενικά
Στα ∆ΛΠ δεν υπάρχει συγκεκριµένο πρότυπο για τα έξοδα. Για τα έξοδα υπάρχουν πολλά πρότυπα
που καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες της λογιστικής. Τα πρότυπα αυτά είναι:
Αριθµός
∆ΛΠ 2
∆ΛΠ 12
∆ΛΠ 16
∆ΛΠ 17
∆ΛΠ 19
∆ΛΠ 21
∆ΛΠ 23
∆ΛΠ 36
∆ΛΠ 37
∆ΛΠ 38
∆ΛΠ 39
∆ΛΠ 40
∆ΛΠ 41
∆ΠΧΑ 2

Περιγραφή
Αποθέµατα
Φόροι εισοδήµατος
Ενσώµατα πάγια
Μισθώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών
συναλλάγµατος
Κόστος ∆ανεισµού
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και
ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Γεωργία
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών

Λ∆Π1 9.pdf

Λ∆Π21.pdf

Λ∆Π12.pdf

Λ∆Π3 6.pdf

Λ∆Π37.pdf

Λ∆Π3 8.pdf

Λ∆Π39.pdf

Λ∆Π23.pdf

∆ΧΑΠ2.pdf
∆ΛΠ43

Σχέση µε έξοδα, έσοδα και υποχρεώσεις
Έξοδα µέσω κόστους πωληθέντων και αποµείωση αξίας αποθεµάτων
Έξοδο φόρου. Υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία και τρέχοντα φόρο
Έξοδα από αποσβέσεις
Έξοδα µισθωµάτων από λειτουργικές µισθώσεις.
Έξοδα οι παροχές που δίνονται στο προσωπικό. Υποχρέωση για καταβολή παροχών στο µέλλον
Έξοδα συναλλαγµατικών διαφορών
Έξοδα τόκων
Έξοδα από αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Έξοδο από προβλέψεις. Υποχρέωση από προβλέψεις
Έξοδο απόσβεσης
Έξοδα από ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων
Έσοδα / κέρδη από αποτίµηση σε εύλογες αξίες
Έσοδα / κέρδη από αποτίµηση σε εύλογες αξίες της γεωργικής παραγωγής
Έξοδα από παροχές στο προσωπικό που συνδέονται µε τιµή µετοχών π.χ. Stock option

103.pdf

5.2.2 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 «Αποθέµατα»
Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων. Ένα
βασικό θέµα της λογιστικoποίησης των αποθεµάτων είναι το ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται
ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρις ότου αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα
έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν
συνεχεία αναγνώρισή του ως έξοδο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποτίµησης της
λογιστικής αξίας µέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους
τύπους προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεµάτων.
Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε όλα τα αποθέµατα εκτός από:
α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής,
συµπεριλαµβάνοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών
β) χρηµατοοικονοµικά µέσα
γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε αγροτική δραστηριότητα και
αγροτική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής.
Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:
Αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία:
α) που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης
β) που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση ή
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γ) έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή κατά την
παροχή υπηρεσιών.
Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιµώµενο
κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη
γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά
εµπορική βάση.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό ποσό που µια οικονοµική οντότητα
αναµένει να εισπράξει από την πώληση αποθεµάτων κατά τη συνήθη ροή των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων. Η εύλογη αξία αντανακλά το ποσό για το οποίο τα ίδια αποθέµατα θα
µπορούσαν να ανταλλαγούν στην αγορά µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων αγοραστών και
πωλητών. Η πρώτη είναι αξία που είναι συγκεκριµένη για κάθε οικονοµική οντότητα, ενώ η
δεύτερη δεν είναι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων µπορεί να µην ισούται µε την
εύλογη αξία µειωµένη κατά τα άµεσα κόστη της πώλησης.
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κρατούνται προς µεταπώληση όπως για
παράδειγµα, εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο λιανικής και κατέχονται για
µεταπώληση ή γη και άλλη ακίνητη περιουσία που κρατείται για µεταπώληση. Τα αποθέµατα
επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που παράχθηκαν από την οικονοµική οντότητα ή παραγωγή
σε εξέλιξη καθώς και ύλες και υλικά που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική
διαδικασία. Στην περίπτωση του παρέχοντος υπηρεσίες, τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα κόστη
των υπηρεσιών, για τα οποία η οικονοµική οντότητα δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά έσοδα.
Τα αποθέµατα θα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
αγοράς και µεταποίησης και τις λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα
αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση.
Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και
άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οικονοµική οντότητα µπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από
τις φορολογικές αρχές), καθώς και έξοδα µεταφοράς, παράδοσης και λοιπά έξοδα άµεσα
καταλογιστέα στην απόκτηση των ετοίµων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εµπορικές εκπτώσεις,
µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους
αγοράς.
Το κόστος µεταποίησης των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις
µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό
επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται
κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι τα στοιχεία
εκείνα του έµµεσου κόστους παραγωγής που παραµένουν σχετικά σταθερά, ανεξαρτήτως του
όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτηρίων και εξοπλισµού,
αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα
παραγωγής είναι τα στοιχεία του έµµεσου κόστους παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν
άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία.
Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην
κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η
αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στη διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή
εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της
49

προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιείται,
αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. Το ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που
επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα δεν αυξάνεται ως συνέπεια χαµηλής παραγωγής ή
πρόσκαιρης αδράνειας του εργοστασίου. Τα µη επιµεριζόµενα γενικά έξοδα αναγνωρίζονται ως
έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σε περιόδους ασυνήθιστα υψηλής
παραγωγής, το ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα
µειώνεται, ούτως ώστε τα αποθέµατα να µην επιµετρώνται πάνω από το κόστος. Τα µεταβλητά
έξοδα παραγωγής επιµερίζονται σε κάθε παραγόµενη µονάδα βάσει της πραγµατικής χρήσης των
παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Τα λοιπά στοιχεία κόστους συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση
που πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για
παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη παραγωγικά
γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για συγκεκριµένους πελάτες.
Παραδείγµατα κόστους που δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων, αλλά αναγνωρίζεται
ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιείται, αποτελούν:
α) υπερβολικά µεγάλη φύρα υλών, σπατάλη εργασίας ή άλλου παραγωγικού κόστους
β) κόστος αποθήκευσης, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο στην παραγωγική διαδικασία
πριν από ένα επόµενο στάδιο παραγωγής
γ) γενικά έξοδα διοίκησης που δε συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση
και κατάσταση και
δ) κόστος πώλησης.
Για λόγους ευκολίας, µπορεί να χρησιµοποιούνται τεχνικές επιµέτρησης του κόστους των
αποθεµάτων, όπως π.χ. η µέθοδος του πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της τιµής λιανικής πώλησης,
εφόσον το αποτέλεσµά τους προσεγγίζει το κόστος. Το πρότυπο κόστος λαµβάνει υπόψη τα
κανονικά επίπεδα υλών και υλικών, εργασίας, αποδοτικότητας και αξιοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας το κόστος αυτό επανεξετάζεται κατά τακτικά διαστήµατα και, αν είναι αναγκαίο,
αναθεωρείται υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών.
Η µέθοδος της λιανικής τιµής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για την
επιµέτρηση αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία έχουν
παρόµοια περιθώρια κέρδους και για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να χρησιµοποιηθούν
άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος προσδιορίζεται µε µείωση της αξίας
πώλησης του αποθέµατος κατά το αρµόζον ποσοστό µεικτού περιθωρίου κέρδους. Το ποσοστό
που χρησιµοποιείται λαµβάνει υπόψη και το απόθεµα που έχει υποτιµηθεί σε επίπεδο χαµηλότερο
της αρχικής τιµής πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο
ποσοστό.
Το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να µην είναι ανακτήσιµο, αν αυτά έχουν υποστεί φθορά, αν
έχουν αχρηστευθεί πλήρως ή µερικώς ή αν οι τιµές πώλησής τους έχουν µειωθεί. Το κόστος
αποθεµάτων µπορεί επίσης να µην είναι ανακτήσιµο, αν το προβλεπόµενο κόστος ολοκλήρωσης ή
πώλησής τους έχει αυξηθεί. Η πρακτική της υποτίµησης των αποθεµάτων κάτω του κόστους, στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, είναι συνεπής µε την άποψη ότι, τα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει
να εµφανίζονται σε αξία µεγαλύτερη από την αναµενόµενη να προκύψει από την πώληση ή τη
χρήση τους.
Τα αποθέµατα υποτιµώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία κατ’ είδος. Σε µερικές
περιπτώσεις, όµως, µπορεί να αρµόζει να οµαδοποιούνται όµοια ή συγγενή είδη. Αυτό µπορεί να
συµβεί µε είδη αποθέµατος που αφορούν στην ίδια παραγωγική γραµµή, έχουν όµοιους σκοπούς ή
τελικές χρήσεις, παράγονται και διατίθενται σε αγορά της ίδιας γεωγραφικής περιοχής και δεν
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µπορεί πρακτικά να αποτιµηθούν ξεχωριστά από άλλα είδη αυτής της παραγωγικής γραµµής. ∆εν
είναι κατάλληλη η υποτίµηση των αποθεµάτων µε βάση τη γενική ταξινόµησή τους, όπως για
παράδειγµα, έτοιµα προϊόντα ή όλα τα αποθέµατα ενός ιδιαίτερου λειτουργικού τοµέα. Οι
παρέχοντες υπηρεσίες γενικά συγκεντρώνουν το κόστος κάθε υπηρεσίας για την οποία χρεώνεται
χωριστή τιµή πώλησης. Συνεπώς, κάθε τέτοια υπηρεσία θεωρείται ως ένα ξεχωριστό στοιχείο.
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας βασίζονται στην περισσότερο αξιόπιστη ένδειξη
που υπάρχει κατά το χρόνο που γίνονται οι εκτιµήσεις, ως προς το ποσό στο οποίο αναµένεται να
αποφέρουν τα αποθέµατα. Αυτές οι εκτιµήσεις λαµβάνουν υπόψη τις διακυµάνσεις της τιµής ή του
κόστους, που άµεσα σχετίζονται µε γεγονότα τα οποία συµβαίνουν µετά το τέλος της περιόδου και
στην έκταση που τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες στο τέλος της περιόδου
συνθήκες.
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον
οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Για παράδειγµα, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας
του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών,
βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από
αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας
βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. Προβλέψεις µπορεί να ανακύψουν από βέβαιες συµβάσεις
πωλήσεων για ποσότητες που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα αποθέµατα ή από βέβαιες συµβάσεις
αγοράς. Τέτοιες προβλέψεις αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες
υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία.
Οι ύλες και τα λοιπά υλικά, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή αποθεµάτων, δεν
υποτιµώνται κάτω του κόστους, αν τα έτοιµα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν αναµένεται να
πωληθούν στο κόστος ή πάνω από αυτό. Όµως, όταν µια κάµψη της τιµής των υλών παρέχει
ένδειξη ότι το κόστος των ετοίµων προϊόντων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε τα
αποθέµατα υλών υποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το
κόστος αντικατάστασης των υλών µπορεί να αποτελεί το καλύτερο διαθέσιµο µέσο επιµέτρησης
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.
Μια νέα εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας γίνεται σε κάθε µεταγενέστερη περίοδο.
Όταν παύουν να υφίστανται οι συνθήκες που προηγουµένως προκάλεσαν την υποτίµηση των
αποθεµάτων κάτω του κόστους ή όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις µιας αύξησης της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας λόγω διαφοροποιηµένων οικονοµικών συνθηκών, το ποσό της υποτίµησης
αντιλογίζεται (ο αντιλογισµός περιορίζεται στο ποσό της αρχικής υποτίµησης) ώστε η νέα
λογιστική αξία να είναι η χαµηλότερη µεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν ένα είδος αποθέµατος, που τηρείται λογιστικά στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, επειδή η τιµή πώλησής του έχει µειωθεί, εξακολουθεί να κατέχεται
σε µεταγενέστερη περίοδο και η τιµή πώλησής του έχει αυξηθεί.
Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου
κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε υποτίµησης των αποθεµάτων
στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει να αναγνωρίζονται
στα έξοδα της περιόδου κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το ποσό κάθε
αντιλογισµού της υποτίµησης των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια αύξηση της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας, πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του ποσού της υποτίµησης των
αποθεµάτων που βάρυνε τα έξοδα, κατά την περίοδο στην οποία γίνεται ο αντιλογισµός.
Μερικά αποθέµατα µπορεί να κατανέµονται σε άλλους λογαριασµούς ενεργητικού, για
παράδειγµα, αποθέµατα που χρησιµοποιούνται σε ιδιοκατασκευαζόµενα πάγια περιουσιακά
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στοιχεία. Αποθέµατα επιµεριζόµενα σε άλλο περιουσιακό στοιχείο µε αυτό τον τρόπο,
αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

5.2.3 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήµατος»
Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος.
Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να
λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές συνέπειες από:
1. τη µελλοντική ανάκτηση (τον µελλοντικό διακανονισµό) της λογιστικής αξίας περιουσιακών
στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό µιας οικονοµικής οντότητας και
2. συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις µιας οικονοµική οντότητας.
Κατά την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η αναφέρουσα
οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτού του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτής
της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (µικρότερες)
από ότι αυτές θα ήταν αν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε φορολογικές συνέπειες,
αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο), µε ορισµένες
περιορισµένες εξαιρέσεις.
Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των φόρων
εισοδήµατος.
Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν όλους τους φόρους
που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Οι
φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούµενοι φόροι, οι οποίοι είναι
πληρωτέοι από µία θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία κατά τη διανοµή κερδών προς την
αναφέρουσα οικονοµική οντότητα.
Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τις µεθόδους της λογιστικής καταχώρισης για τις Κρατικές
επιχορηγήσεις (βλ. ∆ΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της
κρατικής υποστήριξης) ή για τις φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης. Όµως, αυτό το Πρότυπο
καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που µπορεί να προκύψουν από τέτοιες
επιχορηγήσεις ή από φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης.
Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:
Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το κέρδος ή ζηµία µιας περιόδου, πριν από την αφαίρεση του εξόδου
φόρου.
Φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) είναι το ποσό του κέρδους (ή η ζηµία) µιας περιόδου,
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές, επί του
οποίου είναι πληρωτέοι (ανακτήσιµοι) οι φόροι εισοδήµατος.
Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό
του κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο.
Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (ανακτήσιµων) φόρων εισοδήµατος που αφορά στο
φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) µιας περιόδου.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που θα
καταβληθούν σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογητέες χρονικές διαφορές.
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Αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που είναι
ανακτήσιµα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:
α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές
β) µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και
γ) µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους
Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου
ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές µπορεί
να είναι:
α) φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε
φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (της φορολογικής ζηµίας)
των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης
ανακτάται ή τακτοποιείται ή
β) εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε
ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας)
των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης
ανακτάται ή τακτοποιείται.
Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό
το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς.
Το έξοδο φόρου (το έσοδο φόρου) περιλαµβάνει το τρέχον έξοδο φόρου (το τρέχον έσοδο φόρου)
και το αναβαλλόµενο έξοδο φόρου (το αναβαλλόµενο έσοδο φόρου).
Η λογιστικοποίηση των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών επιδράσεων µιας
συναλλαγής ή άλλου γεγονότος, ακολουθεί τον τρόπο λογιστικοποίησης της ίδιας της συναλλαγής
ή γεγονότος.
Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος θα αναγνωρίζεται στα έσοδα ή στα έξοδα και θα
περιλαµβάνεται στο κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου, εκτός εάν ο φόρος προκύπτει από:
α) συναλλαγή ή γεγονός αναγνωρισµένο κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ίδια ή
διαφορετική περίοδο ή
β) µία συνένωση επιχειρήσεων.
Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν
όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται
στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) διαφορετικής περιόδου.
Ο προκύπτων
αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Παραδείγµατα είναι:
α) έσοδα από τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή µερίσµατα εισπράττονται µε καθυστέρηση και
περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος µε βάση την περίοδο που αφορούν, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18
Έσοδα, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) σε ταµιακή βάση και
β) κόστη άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 και
αποσβένονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αλλά είχαν εκπεσθεί για
φορολογικούς σκοπούς, όταν πραγµατοποιήθηκαν.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
µπορεί να µεταβληθεί και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο ποσό των σχετικών προσωρινών
διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει, για παράδειγµα, από:
α) µεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους
β) επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων
ή
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γ) µεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου.
Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, πλην κατά την έκταση που αφορά σε στοιχεία τα οποία προηγουµένως έχουν
χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια.
Έξοδο (έσοδο) φόρου που αφορά σε κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες
Το έξοδο (έσοδο) φόρου που αφορά σε κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες, θα
εµφανίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Συναλλαγµατικές διαφορές των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών
στοιχείων εξωτερικού
Το ∆ΛΠ 21 απαιτεί ορισµένες συναλλαγµατικές διαφορές να αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα,
αλλά δεν ορίζει πού πρέπει να εµφανίζονται οι διαφορές αυτές στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Κατόπιν τούτου, όταν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
αναγνωρίζονται συναλλαγµατικές διαφορές από αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία
ή υποχρεώσεις εξωτερικού, οι διαφορές αυτές µπορεί να κατατάσσονται ως αναβαλλόµενα έξοδα
(έσοδα) φόρου, αν αυτή η παρουσίαση θεωρείται ότι είναι η πλέον χρήσιµη για τους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων.
5.2.4 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 «Ενσώµατα πάγια»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό για τα ενσώµατα πάγια ώστε
οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να διακρίνουν τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε
την επένδυση της οικονοµικής οντότητας σε ενσώµατα πάγια και τις µεταβολές αυτής της
επένδυσης. Πρωταρχικά θέµατα στη λογιστική των ενσώµατων παγίων αποτελούν η αναγνώριση
των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισµός της λογιστικής αξίας τους, οι επιβαρύνσεις
αποσβέσεων και οι ζηµίες αποµείωσης που πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά
Κάθε τµήµα στοιχείου των ενσώµατων παγίων το κόστος του οποίου είναι σηµαντικό σε σχέση µε
το συνολικό κόστος του στοιχείου θα αποσβένεται ξεχωριστά.
Η οικονοµική οντότητα κατανέµει το αρχικά αναγνωρισµένο ποσό ενός στοιχείου των ενσώµατων
παγίων στα σηµαντικά του τµήµατα και αποσβένει ξεχωριστά κάθε τέτοιο τµήµα. Για παράδειγµα,
µπορεί να αρµόζει να αποσβένεται ξεχωριστά η δοµή και οι µηχανές ενός αεροσκάφους, είτε είναι
ιδιόκτητο είτε υπόκειται σε χρηµατοδοτική µίσθωση. Ένα σηµαντικό τµήµα ενός στοιχείου των
ενσώµατων παγίων µπορεί να έχει ωφέλιµη ζωή και µέθοδο απόσβεσης που είναι ίδια µε τη µέθοδο
απόσβεσης και την ωφέλιµη ζωή άλλου σηµαντικού τµήµατος του ίδιου στοιχείου. Τέτοια τµήµατα
δύνανται να συναθροιστούν για τον προσδιορισµό της επιβάρυνσης µε απόσβεση.
Στο βαθµό που µια οικονοµική οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τµήµατα ενός στοιχείου των
ενσώµατων παγίων, θα αποσβένει ξεχωριστά και το υπόλοιπο στοιχείο. Το υπόλοιπο απαρτίζεται
από τα τµήµατα του στοιχείου που δεν είναι σηµαντικά σε µεµονωµένη βάση. Αν οι προσδοκίες
της οικονοµικής οντότητας για τα τµήµατα αυτά διαφέρουν, µπορεί να χρειαστεί να εφαρµοστούν
προσεγγιστικές τεχνικές για την απόσβεση του υπολοίπου κατά τρόπο που αντιπροσωπεύει µε
ακρίβεια τον ρυθµό ανάλωσης ή/και την ωφέλιµη ζωή των τµηµάτων του στοιχείου.
Η οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να αποσβέσει ξεχωριστά τα τµήµατα ενός στοιχείου που
δεν έχουν σηµαντικό κόστος σε σύγκριση µε το συνολικό κόστος του.
Η επιβάρυνση της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν
συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.
Η επιβάρυνση της απόσβεσης για κάθε περίοδο συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Ωστόσο, κάποιες φορές τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε ένα περιουσιακό
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στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η
επιβάρυνση της απόσβεσης αποτελεί τµήµα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και
περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των παραγωγικών
εγκαταστάσεων περιλαµβάνεται στο κόστος µετατροπής των αποθεµάτων (βλ. ∆ΛΠ 2). Οµοίως,
απόσβεση ενσώµατων παγίων, που χρησιµοποιούνται σε αναπτυξιακές δραστηριότητες µπορεί να
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό ανάλωσης των µελλοντικών
οικονοµικών ωφελειών που αναµένεται να αναλωθούν από την οικονοµική οντότητα.
Η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται σε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να επανεξετάζεται
τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν έχει σηµειωθεί σηµαντική µεταβολή στο
ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται
στο περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο
ρυθµό. Τέτοια µεταβολή θα λογιστικοποιείται ως µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 8.
Μια ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να κατανέµεται το αποσβέσιµο
ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε τρόπο συστηµατικό κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
του. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και
τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής. Κατά τη σταθερή µέθοδο, γίνεται επιβάρυνση των
αποτελεσµάτων µε σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής εάν η υπολειµµατική
αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν µεταβάλλεται. Κατά τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου
γίνεται µία φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής. Με τη
µέθοδο των συνολικά παραγόµενων µονάδων γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε βάση την
αναµενόµενη χρήση ή παραγωγή. Η οικονοµική οντότητα επιλέγει τη µέθοδο που αντανακλά
καλύτερα τον αναµενόµενο ρυθµό ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η µέθοδος εκείνη εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο
σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει µια µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό των οικονοµικών ωφελειών.
5.2.5 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 «Μισθώσεις»
Σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει, για τους µισθωτές και τους εκµισθωτές, τις
κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για τις
µισθώσεις.
5.2.6 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»
Σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε
εργαζόµενους. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει:
1. υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα παροχές σε που θα
καταβληθούν µελλοντικά και
2. έξοδο, όταν η οικονοµική οντότητα αναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την
υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόµενο µε αντάλλαγµα την καταβολή παροχών.
Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία είναι παροχές σε εργαζοµένους που προκύπτουν είτε από:
α) την απόφαση της οικονοµικής οντότητας να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου πριν
από την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή
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β) την απόφαση ενός εργαζόµενου να αποδεχθεί εθελοντική έξοδο από την υπηρεσία µε
αντάλλαγµα αυτές τις παροχές.
5.2.7 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 «Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος»
Μια οικονοµική οντότητα µπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο εξωτερικό µε δύο τρόπους.
Μπορεί να έχει συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα ή δικές της εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, µια οικονοµική οντότητα µπορεί να παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις σε
ξένο νόµισµα. Ο σκοπός του Προτύπου είναι να προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό στις
οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής οντότητας και τον τρόπο µε τον οποίο µετατρέπονται οι
οικονοµικές καταστάσεις σε νόµισµα παρουσίασης.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηµατικό στοιχείο που αποτελεί µέρος της
καθαρής επένδυσης της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της αναφέρουσας
οικονοµικής οντότητας ή στις µεµονωµένες οικονοµικές καταστάσεις της εκµετάλλευσης στο
εξωτερικό, όπως αρµόζει. Στις οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν την εκµετάλλευση
στο εξωτερικό και την αναφέρουσα οικονοµική οντότητα (ήτοι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις όταν η εκµετάλλευση στο εξωτερικό είναι θυγατρική εταιρεία), τέτοιες
συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται αρχικά σε ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και
στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της καθαρής επένδυσης.
5.2.8 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23 «Κόστος ∆ανεισµού»
Το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί τµήµα του κόστους του στοιχείου
αυτού. Τα λοιπά είδη κόστους δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα.
Κόστος δανεισµού είναι τόκοι και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιεί µια οικονοµική οντότητα σε
σχέση µε το δανεισµό κεφαλαίων.
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί τµήµα του κόστους του στοιχείου
αυτού. Αυτό το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται ως τµήµα του κόστους του περιουσιακού
στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον οικονοµικά οφέλη στην οικονοµική
οντότητα και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Όταν µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΛΠ
29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες, αναγνωρίζει ως έξοδο
το τµήµα του κόστους δανεισµού που αντιστοιχεί στον πληθωρισµό κατά την ίδια περίοδο.
5.2.9 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που εφαρµόζει µια οικονοµική
οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται σε αξία όχι
µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε
µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του αξία, αν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το ποσό που
ανακτάται µέσω χρήσης ή πώλησης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Αν αυτό συµβαίνει, το
περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται ως αποµειωµένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική
οντότητα να αναγνωρίζει ζηµία αποµείωσης. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε µια οικονοµική
οντότητα πρέπει να αναστρέφει τη ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις.
Μια ζηµία αποµείωσης θα αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το περιουσιακό
στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, σύµφωνα µε ένα άλλο Πρότυπο (για
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παράδειγµα, σύµφωνα µε τη µέθοδο αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 16). Κάθε ζηµία αποµείωσης
αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου θα αντιµετωπίζεται ως µια µείωση αναπροσαρµογής,
σύµφωνα µε εκείνο το Πρότυπο.
Μια ζηµία αποµείωσης σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα. Όµως, µια ζηµία αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο
αναγνωρίζεται άµεσα σε βάρος κάθε πλεονάσµατος αναπροσαρµογής για το περιουσιακό στοιχείο,
κατά την έκταση που η ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα
αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.
5.2.10 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα
περιουσιακά στοιχεία»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι ορθά κριτήρια αναγνώρισης και βάσεις
επιµέτρησης, εφαρµόζονται για τις προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα
περιουσιακά στοιχεία και ότι επαρκείς πληροφορίες γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα, για να
καθιστούν ικανούς τους χρήστες να αντιλαµβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό
τους.
Πρόβλεψη είναι µια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού.
Υποχρέωση είναι παρούσα δέσµευση της οικονοµικής οντότητας, που προκύπτει από παρελθόντα
γεγονότα, ο διακανονισµός της οποίας αναµένεται να καταλήξει σε µια εκροή πόρων, από την
οικονοµική οντότητα, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη.
∆εσµευτικό γεγονός είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί µια νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, το
οποίο έχει ως αποτέλεσµα µια οικονοµική οντότητα να µην έχει καµία πραγµατική εναλλακτική
λύση, εκτός από το διακανονισµό αυτής της δέσµευσης.
Το Πρότυπο διακρίνει µεταξύ:
α) προβλέψεων οι οποίες αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις (υποθέτοντας ότι µια αξιόπιστη
εκτίµηση µπορεί να γίνει), επειδή είναι παρούσες δεσµεύσεις και πιθανολογείται ότι µια εκροή
πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για διακανονισµό των δεσµεύσεων και
β) ενδεχοµένων υποχρεώσεων που δεν αναγνωρίζονται, ως υποχρεώσεις γιατί είναι είτε:
i) πιθανές δεσµεύσεις, καθώς δεν έχει ακόµη επιβεβαιωθεί αν η οικονοµική οντότητα έχει µια
παρούσα δέσµευση, που θα οδηγούσε σε µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη,
ή
ii) παρούσες δεσµεύσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης στο παρόν Πρότυπο (γιατί, είτε
δεν είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για
διακανονισµό της δέσµευσης, είτε µια επαρκώς αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της δέσµευσης δεν
µπορεί να γίνει).
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε
κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως
κόστος δανεισµού.
5.2.11 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών
στοιχείων, µε τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο Πρότυπο. Το Πρότυπο επίσης
καθορίζει πώς επιµετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί
ορισµένες καθορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το
κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του.
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Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.
Το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή θα
κατανέµεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση θα αρχίζει όταν
το περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιµο προς χρήση, ήτοι όταν βρίσκεται στην τοποθεσία
και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η
απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ εκείνης που
το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως κατεχόµενο προς πώληση (ή που συµπεριλαµβάνεται σε
οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 και
εκείνης κατά την οποία παύει να αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο. Η χρησιµοποιούµενη
µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό µε τον οποίο τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
αναµένεται να αναλωθούν από την οικονοµική οντότητα. Αν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να
καθοριστεί αξιόπιστα, η σταθερή µέθοδος θα χρησιµοποιείται. Η επιβάρυνση της απόσβεσης για
κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν αυτό ή άλλο Πρότυπο επιτρέπει ή
απαιτεί αυτή να συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Μια
ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να κατανέµεται το αποσβέσιµο ποσό
ενός περιουσιακού στοιχείου σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.
Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη
µέθοδο της µονάδας παραγωγής. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται επιλέγεται βασιζόµενη στον
προσδοκώµενο ρυθµό ανάλωσης των αναµενόµενων µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο,
εκτός αν υπάρχει µια µεταβολή στον προσδοκώµενο ρυθµό ανάλωσης αυτών των µελλοντικών
οικονοµικών ωφελειών. Θα υπάρξουν σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ, πειστικές ενδείξεις που να
στηρίζουν µια µέθοδο απόσβεσης για άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές
η οποία να καταλήγει σε ένα χαµηλότερο ποσό σωρευµένης απόσβεσης σε σχέση µε τη σταθερή
µέθοδο.
Η απόσβεση συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Ωστόσο, κάποιες φορές τα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην
παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση της απόσβεσης
αποτελεί τµήµα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται στη λογιστική
αξία του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν
σε µια παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των αποθεµάτων (βλ. ∆ΛΠ 2
Αποθέµατα).
5.2.12 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση»
Σκοπός του Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση και την επιµέτρηση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και κάποιων
συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις παρουσίασης
πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα αναφέρονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Παρουσίαση. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά
µέσα αναφέρονται στο ∆ΛΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις.
5.2.13 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και
τις σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται.
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Κέρδος ή ζηµία που ανακύπτει από µια µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα
συµπεριλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για την περίοδο στην οποία προκύπτει.
5.2.14 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41 «Γεωργία»
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που
αφορούν στη αγροτική δραστηριότητα.
Κέρδος ή ζηµία, που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα κόστη του σηµείου πώλησης και από µια
µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο κόστος σηµείου πώλησης ενός βιολογικού
περιουσιακού στοιχείου θα περιλαµβάνεται στο κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου στην οποία
προκύπτει.
Μια ζηµία µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου, επειδή τα εκτιµώµενα κόστη σηµείου πώλησης αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό της
εύλογης αξίας µείον τα εκτιµώµενα κόστη σηµείου πώλησης ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου. Ένα κέρδος µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού
περιουσιακού στοιχείου, όπως όταν ένα µοσχάρι γεννιέται.
Ένα κέρδος ή µια ζηµία που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση της αγροτικής παραγωγής
στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα κόστη του σηµείου πώλησης θα συµπεριλαµβάνεται στο
κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου στην οποία προκύπτει.
Ένα κέρδος ή ζηµία µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση της αγροτικής παραγωγής
ως αποτέλεσµα συγκοµιδής.
5.2.15 ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των µετοχών»
Σκοπός του ∆ΠΧΑ είναι να καθορίσει την παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων της οικονοµικής
οντότητας όταν αναλαµβάνει να διενεργήσει συναλλαγή που αφορά παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των µετοχών. Ειδικότερα, απαιτεί να καταχωρίζονται οι επιδράσεις των συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών στα αποτελέσµατα και στην καθαρή
θέση της οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που σχετίζονται µε
συναλλαγές όπου παρέχονται µετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης στους εργαζόµενους.
Τα έξοδα από παροχές στο προσωπικό που συνδέονται µε τιµή µετοχών π.χ. stock oprion.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
6.1

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

6.1.1 Περιγραφή των διαδικασιών αγορών - εξόδων
1. Αιτήσεις τµηµάτων (τρόπος που διαπιστώνονται οι ελλείψεις υλικών-υπηρεσιών, εγκρίσεις
των αρµοδίων στελεχών των τµηµάτων).
2. Ύπαρξη διαδικασίας λήψεως προσφορών από προµηθευτές και κατακύρωσής της στον
µειοδότη ή µε απευθείας συµφωνία και περιγραφή τυχόν ιδιαιτεροτήτων στις προµήθειες. πχ.
αγορά από συγγενείς εταιρίες µε µονοπωλιακή θέση στην αγορά ή αγορά υλικών µε ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά ή όρων παράδοσης κλπ.
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3. Ύπαρξη ιδιαίτερου συµφωνητικού µε τον προµηθευτή µε αναφορά των ποσοτήτων,
ποιότητας, τιµών, όρων παράδοσης και διακανονισµού της αξίας.
4. Έλεγχος εάν εκδίδεται "∆ελτίο παραγγελίας" στο οποίο θα πρέπει να περιγράφονται µε
ακρίβεια τα σχετικά στοιχεία (προµηθευτής, είδος, ποιότητα, τιµή, χρόνος και τρόπος
παραδόσεως [(CIF, FOB κλπ.), όροι εξοφλήσεως κλπ.].
5. Παραλαβή υλικών και λήψη υπηρεσιών (σε σχέση µε το "∆ελτίο Παραγγελίας").
6. Περιγραφή του συστήµατος µηχανογραφικής και λογιστικής παρακολούθησης (ορθή
τήρηση θεωρηµένων βιβλίων Γεν. Λογιστικής και Αποθήκης, εµπρόθεσµη ενηµέρωση κλπ.).
7. Καταγραφή των αρµοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ. (από το πρακτικό εκλογής του
τελευταίου ∆.Σ. και από την ανάγνωση των πρακτικών ∆.Σ. της χρήσης σχετικά µε τις αγορές)
και των στελεχών της εταιρίας και το δικαίωµα εγκρίσεως κατά στέλεχος και ύψος ποσού.
8. Έλεγχος ύπαρξης "κανονισµού προµηθειών" και καθορισµού σε αυτόν µε σαφήνεια όλες
των παραπάνω διαδικασιών προµήθειας υλικών και υπηρεσιών.
6.1.2 Ελεγκτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
Με τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον:
1. Ο έλεγχος παραλαβής των υλικών και βεβαίωσης πραγµατοποίησης των υπηρεσιών
σύµφωνα µε την ποιότητα, ποσότητα, τιµές και τους λοιπούς όρους που συµφωνήθηκαν
(αντιπαραβολή µε τα επιµέρους στοιχεία και όρους του δελτίου παραγγελίας).
2. Ο έλεγχος των τιµών αγορών-υπηρεσιών.
3. Ο έλεγχος των αριθµητικών πράξεων.
4. Ο έλεγχος της ορθής λογιστικοποίησης και διαχωρισµού του ΦΠΑ (εφόσον
υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης).
5. Ο έλεγχος του τρόπου εξόφλησης των τιµολογίων.
6. Ο έλεγχος των αµέσων εξόδων αγορών σύµφωνα µε τις συµφωνίες ή εγκρίσεις των
αρµοδίων οργάνων της εταιρίας.
7. Ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών νοµιµοποίησης των προµηθευτών.
8. Οι απαραίτητες συµφωνίες, κατά αξία, του Ισοζυγίου Αποθήκης µε το αντίστοιχο Ισοζύγιο
Γενικής Λογιστικής κάθε µήνα και στο τέλος της χρήσεως.
6.1.3 Αγορές εσωτερικού
Επιλογή δείγµατος ελέγχου εγγραφών (από την χρέωση λογ/σµών αγορών)
1. Έλεγχος των τιµολογίων προµηθευτών σε αντιπαραβολή µε τα δελτία αποστολής αναφορικά
µε τις ποσότητες, αξίες και τον χρόνο εκδόσεώς τους.
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2. Έλεγχος ως προς την νοµιµότητα των δικαιολογητικών, εγκρίσεις, ακυρώσεις, επαληθεύσεις
αριθµητικών πράξεων και ορθής λογιστικοποίησης (αγορές- προµηθευτές - ΦΠΑ).
3. Έλεγχος της καταχώρησης των ποσοτήτων και της αξίας που αναγράφεται στο δελτίο
αποστολής των προµηθευτών στις αντίστοιχες µερίδες αποθήκης.
4. Έλεγχος ότι τα κόµιστρα αγορών (κλπ. αµέσων εξόδων) καταχωρήθηκαν στην αντίστοιχη
µερίδα αποθήκης ως ειδικά έξοδα και ορθός µερισµός τους εφόσον αφορούν περισσότερα του
ενός, είδη.
5. Έλεγχος διακανονισµού της αγοράς:
∆ιαπίστωση ύπαρξης εξοφλητικής απόδειξης µετρητών του προµηθευτή ή πινακίου παραλαβής
επιταγών για τις αγορές µετρητοίς.
∆ιαπίστωση πίστωσης του σωστού λογαριασµού προµηθευτή για τις αγορές επί πιστώσει ή των
γραµµατίων πληρωτέων ή επιταγών πληρωτέων µε την αξία του τιµολογίου πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.
6. ∆ιαπίστωση ύπαρξης συστήµατος καταχώρησης του ΑΦΜ των προµηθευτών.
7. ∆ιαπίστωση υποβολής στην Εφορία της Συγκεντρωτικής κατάστασης των
προµηθευτών (αγορών) του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ. (Π∆ 186/92).
6.1.4 Επιστροφές – εκπτώσεις αγορών
1. Έλεγχος των ποσοτήτων που αναγράφουν τα Πιστωτικά Τιµολόγια επιστροφής µε τα
αντίστοιχα εκδοθέντα από την εταιρία ∆ελτία Αποστολής.
2. ∆ιενέργεια ελέγχου τιµών των Πιστωτικών Τιµολογίων επιστροφής µε τα αντίστοιχα
εκδοθέντα τιµολόγια των προµηθευτών.
3. ∆ιαπίστωση ότι οι εκπτώσεις επί των τιµολογίων προµηθευτών ή οι εκπτώσεις τζίρου
προκύπτουν από έγγραφες συµφωνίες µε τους προµηθευτές.
4. Έλεγχος ενηµέρωσης µε τις εκπτώσεις και επιστροφές των µερίδων αποθήκης κατ' αξία ή
κατά ποσότητα και αξία αντίστοιχα.
6.1.5 Αγορές εξωτερικού
Επιλογή δείγµατος ελέγχου από τις πιστώσεις εξωτερικού (Λ/σµός 3201) κατά εισαγωγή:
1. Έλεγχος ύπαρξης οικείων δικαιολογητικών (διασάφηση του τελωνείου, οριστικά τιµολόγια
οίκου εξωτερικού, εξοδολόγιο εκτελωνιστού).
2. Έλεγχος των δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται στα εξοδολόγια του εκτελωνιστή καθώς
και των µεταφορικών, ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων εισαγωγής ότι είναι τα νόµιµα και
φέρουν έγκριση, ακύρωση και τσεκαρίσµατα ελέγχου των αριθµητικών πράξεων.
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3. Έλεγχος ορθού υπολογισµού της τιµής µονάδος µε βάση τα σχετικά κοστολόγια
(υπολογισµού ξένου νοµίσµατος, κατά µονάδα εισαχθέντος εµπορεύµατος, µαζί µε τα ειδικά
έξοδα εισαγωγής).
4. Έλεγχος ορθού διαχωρισµού του ΦΠΑ από το κόστος εισαγωγής και εφόσον πρόκειται για
εισαγωγές από τρίτες χώρες, συµπλήρωση του ειδικού πίνακα της εγκυκλίου Π.3632/3.6.88
του Υπουργείου Οικονοµικών και συµφωνία του ΦΠΑ εισαγωγής που προκύπτει από τον
ανωτέρω πίνακα µε τον ΦΠΑ της διασάφησης εισαγωγής. Για την ορθή παρακολούθηση των
λογαριασµών του ΦΠΑ σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρακολούθηση ενδοκοινοτικών κλπ.
συναλλαγών) εφαρµογή της 1923/11161/Αρ. Γνωµ. 138/25.2.1993 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας. ∆ιαπίστωση ότι το κόστος εισαγωγής που προκύπτει από την αντίστοιχη
στήλη του ανωτέρου πίνακα (προκειµένου περί εισαγωγής από τρίτες χώρες) συµφωνεί µε το
κόστος που προκύπτει από τον αντίστοιχο τριτοβάθµιο λογαριασµό 3201.
5. Έλεγχος του τρόπου διακανονισµού µε τον προµηθευτή εξωτερικού και την ύπαρξη των
δικαιολογητικών από την µεσολαβούσα Τράπεζα του εσωτερικού καθώς και των φορτωτικών
εγγράφων.
Έλεγχος της εκκαθάρισης εάν ο διακανονισµός έγινε µε την παραλαβή των φορτωτικών
εγγράφων από την µεσολαβούσα Τράπεζα ή µε άνοιγµα ανέκκλητης πίστωσης και έλεγχος ότι
η λογιστικοποίηση έγινε µε βάση την επίσηµη τιµή του ΞΝ της ηµέρας εκκαθάρισης ή σε
περίπτωση προεµβάσµατος µε την ηµεροµηνία του προεµβάσµατος. Εφόσον ο διακανονισµός
της εισαγωγής έγινε µε αποδοχή υποσχετικών από την εταιρία (προθεσµιακός διακανονισµός)
έλεγχος των δικαιολογητικών της µεσολαβούσας Τράπεζας και της ορθής λογιστικοποίησης
της εισαγωγής στην αξία (ισοτιµία του ΞΝ) της ηµέρας αποδοχής των υποσχετικών.
Εφόσον ο διακανονισµός έγινε µε προέµβασµα έλεγχος ότι η λογιστικοποίηση των αγορών
έγινε στην αξία του ΞΝ της ηµεροµηνίας του προεµβάσµατος.
6. Έλεγχος ορθής ενηµερώσεως της µερίδας αποθήκης κατ' αξία µε το κόστος εισαγωγής.
7. ∆ιαπίστωση ότι η παραληφθείσα ποσότητα που αναγράφεται στις διασαφήσεις εισαγωγής
συµφωνεί µε αυτήν της αντίστοιχης µερίδας Αποθήκης. Τυχόν απόκλιση να αιτιολογηθεί
επαρκώς (αλλοιωµένα, σπασµένα, κατεστραµµένα κλπ.).
6.1.6 Έλεγχος χρέωσης (εξόφλησης) των προµηθευτών που αφορούν το δείγµα ελέγχου
1. Έλεγχος πίστωσης των προµηθευτών διενεργήθηκε στις προηγούµενες ελεγκτικές
διαδικασίες.
2. Έλεγχος χρέωσης (εξόφλησης) των προµηθευτών που αφορούν το δείγµα ελέγχου.
α) Για τις πληρωµές µε µετρητά, διαπίστωση ύπαρξης απόδειξης πληρωµής.
β) Για την εξόφληση των προµηθευτών µε επιταγές εκδόσεως της εταιρίας, έλεγχος εµφάνισης
της επιταγής στην Τράπεζα, µε βάση το αντίγραφο λογαριασµού της Τράπεζας (extrait).
γ) Κατά την πληρωµή των συναλλαγµατικών ή υποσχετικών εξωτερικού
υπολογισµός της συναλλαγµατικής διαφοράς που προκύπτει και διαπίστωση καταχώρησής της
στο ορθό αποτελεσµατικό λογαριασµό (81.00.04 ή 81.01.04).
6.1.7 Έλεγχος στο τέλος της χρήσης
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1. Επιλογή δείγµατος από τις τελευταίες αγορές της χρήσης και διαπίστωση
καταχώρησής τους (ποσότητα - αξία) στις αντίστοιχες µερίδες Αποθήκης.
2. Επιλογή δείγµατος από τις τελευταίες, για τη χρήση, εισαγωγές µερίδων
αποθήκης και διαπίστωση λογιστικοποίησης στους λογαριασµούς αγορών - ΦΠΑ προµηθευτών.
3. Έλεγχος καταχώρησης των τελευταίων, για τη χρήση, δικαιολογητικών
εισαγωγών στις µερίδες Αποθήκης της κλειόµενης χρήσης και των πρώτων στις µερίδες
αποθήκης της επόµενης χρήσης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να καλύπτει όλα τα δικαιολογητικά
εισαγωγής στις αποθήκες (αγορές, αναλώσεις, επιστροφές πωλήσεων κλπ.).
4. Έλεγχος ότι στην κλειόµενη χρήση περιλήφθηκαν οι συµφωνηθείσες µε τους προµηθευτές
εκπτώσεις τζίρου που αντιστοιχούν στις αγορές της χρήσης και καταχωρήθηκαν στις µερίδες
αποθήκης αφού µερίστηκαν ορθά ανάλογα µε τις συνολικές αξίες αγορών των ειδών
αποθεµάτων που αφορούν.
5. ∆ιαπίστωση ότι τυχόν τόκοι προµηθευτών, λόγω διακανονισµού επί πιστώσει που αφορούν
την κλειόµενη χρήση λογιστικοποιήθηκαν ή έγινε πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσµάτων
Χρήσεως.

6.2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
6.2.1 Ελεγκτικές διαδικασίες
Επιλογή τυχαίου δείγµατος ελέγχου (που πρέπει να περιλαµβάνει και τα κονδύλια που δεν
κρίνονται συνήθη ως προς το ύψος ή την αιτιολογία τους) και έλεγχος των εξόδων ως προς την
νοµιµότητα των παραστατικών την έγκριση και ακύρωσή τους, επαλήθευση των αριθµητικών
πράξεων, ορθή καταχώρηση, διαχωρισµό του ΦΠΑ και κρίση του µεγέθους και της φύσης τους
ανάλογα µε το αντικείµενο της εταιρίας.
1. ∆ιερεύνηση του αναλυτικού καθολικού των λογαριασµών εξόδων και:
Σε περίπτωση που υπάρχει επαναληπτικότητα δαπάνης από τον ίδιο προµηθευτή έλεγχος της
ύπαρξης σχετικής σύµβασης ή συµφωνητικού και διαπίστωση εφαρµογής των όρων.
∆ιαπίστωση από τις αιτιολογίες των κινήσεών τους ότι:
α) Περιλήφθηκαν όλα τα δουλευµένα έξοδα της χρήσεως
β) ∆εν περιλήφθηκαν έξοδα της επόµενης χρήσεως
γ) Τα έξοδα των προηγουµένων χρήσεων καταχωρήθηκαν στον Λογαριασµό 82 του
Ε.Γ.Λ.Σ.
δ) ∆εν περιλήφθηκαν δαπάνες που έπρεπε να προσαυξήσουν την αξία των παγίων
στοιχείων
2. Από την παραπάνω διερεύνηση των λογαριασµών εξόδων καταγραφή των κονδυλίων που
δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος, σε ιδιαίτερο Φύλλο εργασίας, για χρήση του στον
έλεγχο του υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος.
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3. Εκτός από τα έξοδα που ελέγχονται δειγµατοληπτικά, τα παρακάτω έξοδα πρέπει να
ελέγχονται στο σύνολό τους.
Λογαριασµός 61.00 «Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος».
α) Εξακρίβωση αν εκδίδονται από τους ελεύθερους επαγγελµατίες θεωρηµένες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
β) Έλεγχος ορθής παρακράτησης φόρου εισοδήµατος ελευθέρων επαγγελµατιών.
γ) Επαλήθευση του συνόλου των αµοιβών µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις
παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος (20%).
Λογαριασµός 62.04 «Ενοίκια».
Επαλήθευση του συνόλου των ενοικίων µε βάση τις αντίστοιχες συµβάσεις.
Λογαριασµός 62.05 «Ασφάλιστρα».
Επαλήθευση του συνόλου των ασφαλίστρων µε βάση τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Λογαριασµός 64.04 « Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών».
Επαλήθευση του συνόλου των ειδικών εξόδων µε βάση τις πωλήσεις εξωτερικού.
6.2.2 Ελεγκτικές διαδικασίες εξόδων στο τέλος της χρήσεως
1. Σύγκριση του συνόλου των εξόδων κατά λογαριασµό της Γενικής Λογιστικής σε σχέση µε
την αντίστοιχη της προηγούµενης χρήσης και αιτιολόγηση των µεγάλων αποκλίσεων.
2. Εµφάνιση σε ιδιαίτερο πίνακα, κατά λογαριασµό Γενικής Λογιστικής, τον µερισµό των
εξόδων στις λειτουργίες Παραγωγής (για βιοµηχανικές επιχειρήσεις), ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης,
Χρηµατοοικονοµικής και Έρευνας - Ανάπτυξης και διαπίστωση ότι ο µερισµός έγινε:
Σύµφωνα µε τις αρχές λογισµού του κόστους όπως περιγράφονται στην παρ. 5 του Π.∆.
1123/1980 (περί Ε.Γ.Λ.Σ.).
Όπως και στην προηγούµενη χρήση, διαφορετικά κρατήστε σηµείωση αλλαγής µεθόδου
απογραφής.

6.3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
6.3.1 Κατάρτιση µονίµου φακέλου
Σύνταξη περιγραφικού σηµειώµατος για τον µόνιµο φάκελο που να περιλαµβάνει:
1. Περιγραφή των στοιχείων βάσει των οποίων συντάσσονται οι µισθοδοτικές καταστάσεις και
οι διαδικασίες συντάξεως και πληρωµής αυτών.
2. Κατάσταση των αρµοδίων προσώπων των εντεταλµένων για την υπογραφή των
µισθοδοτικών καταστάσεων (του συντάξαντος, του ελέγξαντος, του εγκρίνοντος και άλλων
αρµοδίων).
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3. ∆ιαδικασία προσλήψεων, απολύσεων και καθορισµού των αποδοχών (τρόπος υπολογισµού
υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής απασχόλησης, απασχόλησης κατά τις αργίες καθώς και
των καταβαλλόµενων επιδοµάτων πχ. παραγωγής, παρουσίας κλπ.).
4. Την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που ισχύει καθώς και τις κλαδικές συλλογικές
συµβάσεις που εφαρµόζονται στην εταιρία (πχ. λογιστών, εργατών µετάλλου κλπ.).
5. Τα ασφαλιστικά ταµεία που υπάγονται οι µισθωτοί και οι προβλεπόµενες εισφορές.

6.3.2 Εσωτερικός έλεγχος µισθοδοσίας
Με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:
1. Η επαλήθευση των παρουσιών του προσωπικού γίνεται µε τη συσχέτιση των παρακάτω:
Της κάρτας ωρολογίου.
Των ατοµικών δελτίων απασχολήσεως (που συντάσσει υπάλληλος του τµήµατος προσωπικού
παίρνοντας παρουσίες στον τόπο εργασίας).
2. Η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων γίνεται από πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα
που επαληθεύουν τις παρουσίες και πληρώνουν την µισθοδοσία και ο έλεγχός τους πρέπει να
γίνεται από τρίτο πρόσωπο.
3. Η λογιστικοποίηση των µισθοδοτικών καταστάσεων γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από
εκείνα που τις συντάσσουν, τις ελέγχουν ή επαληθεύουν τις παρουσίες.
4. Η πληρωµή της µισθοδοσίας γίνεται από πρόσωπο που δεν έλαβε µέρος στις παραπάνω
διαδικασίες.
5. Η αγορά των ενσήµων ΙΚΑ γίνεται από πρόσωπο (πχ. ταµίας) που δεν συντάσσει, ελέγχει,
λογιστικοποιεί µισθοδοτικές καταστάσεις και δεν ασχολείται µε την επικόλληση των ενσήµων.
Η συµπλήρωση των βιβλιαρίων αγοράς ενσήµων να γίνεται από αυτούς που συντάσσουν τις
µισθοδοτικές καταστάσεις.
6. Η επικόλληση των ενσήµων γίνεται από πρόσωπο άσχετο από εκείνα που ασχολήθηκαν µε
τις διαδικασίες σύνταξης και λογιστικοποίησης των µισθοδοτικών καταστάσεων ή πληρώνουν
το προσωπικό ή αγοράζουν τα ένσηµα.
6.3.3 Ελεγκτικές διαδικασίες στο δείγµα ελέγχου
1. Αντιπαραβολή των στοιχείων παρουσίας των εργαζοµένων (κανονικής, υπερωριακής
απασχόλησης καθώς και των νυχτερινών και αργιών) µε την µισθοδοτική κατάσταση.
2. ∆ιαπίστωση της ύπαρξης έγκρισης της διοίκησης της εταιρίας ή εντεταλµένου στελέχους για
τις πραγµατοποιηθείσες υπερωρίες.
3. ∆ιαπίστωση ότι καταβάλλονται τα κατώτερα όρια µισθών και ηµεροµισθίων που ισχύουν
βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και των Κλαδικών συλλογικών
συµβάσεων εργασίας.
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4. Έλεγχος του µηνιαίου µισθού ή ηµεροµίσθιου των εργαζοµένων του δείγµατος σε
αντιπαραβολή µε τον εγκεκριµένο από την εταιρία βάσει του φακέλου µεταβολών του ή
προηγούµενης µισθοδοσίας του και εγκρίσεων για τις επελθούσες µεταβολές µέχρι της στιγµής
του ελέγχου.
5. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού της κανονικής, υπερωριακής, νυχτερινής απασχόλησης,
των αργιών, καθώς και των καταβαλλοµένων επιδοµάτων.
6. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού των αποδοχών ασθενείας και πληρωµή τους µε βάση
µισθοδοτική κατάσταση και όχι µεµονωµένα µε ένταλµα πληρωµής.
7. ∆ιαπίστωση ότι οι µισθοδοτικές καταστάσεις (προκαταβολών και εκκαθαρίσεις µηνός) ή σε
περίπτωση µηχανογραφικής σύνταξης µισθοδοτικών καταστάσεων, οι αποδείξεις
προκαταβολών και οι εκκαθαριστικές αποδείξεις αποδοχών φέρουν υπογραφές των δικαιούχων
εργαζοµένων.
8. Έλεγχος αν τηρείται βιβλίο υπερωριών, αν ενηµερώνεται κανονικά και αν γίνεται αναγγελία
των υπερωριών στην Επιθεώρηση Εργασίας.
9. ∆ιαπίστωση της αναγγελίας της απασχόλησης της Κυριακής στην Επιθεώρηση
Εργασίας.
10. Έλεγχος του συνόλου της µισθοδοτικής κατάστασης ενός µηνός, όσον αφορά τους
εργαζόµενους και τους καταβαλλόµενους µισθούς και ηµεροµίσθια σε αντιπαραβολή µε το
εγκεκριµένο "Πρόγραµµα εργασίας" που προβλέπεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.
11. Έλεγχος αν τηρείται βιβλίο αδειών και ότι ενηµερώνεται κανονικά.
12. Έλεγχος ότι η πληρωµή του επιδόµατος αδείας γίνεται µε µισθοδοτική κατάσταση και όχι
µεµονωµένα µε ένταλµα πληρωµής όταν ο κάθε εργαζόµενος φεύγει µε άδεια.
13. Έλεγχος ότι µέχρι το τέλος της χρήσεως έλαβαν οι εργαζόµενοι την κανονική άδειά τους ή
διαφορετικά έλαβαν την αποζηµίωση αδείας που δικαιούνται.
14. Έλεγχος ότι έγιναν οι κρατήσεις από προκαταβολές, ή από δάνεια, διευκολύνσεις στο
προσωπικό βάσει των εγκρίσεων που δόθηκαν (υπηρεσιακών σηµειωµάτων κλπ.).
15. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού των κρατήσεων και εισφορών των
ασφαλιστικών ταµείων του δείγµατος (για το ΙΚΑ λάβετε υπόψη τα ανώτατα τεκµαρτά
ηµεροµίσθια που ισχύουν).
16. Αντιπαραβολή των µισθολογίων του ΙΚΑ ενός µηνός µε τις κρατήσεις και εισφορές των
µισθοδοτικών καταστάσεων του µήνα.
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17. Αντιπαραβολή των µισθολογίων του ΙΚΑ µε τα βιβλιάρια αγοράς ενσήµων ΙΚΑ ή µε τα
Γραµµάτια εισπράξεως των Τραπεζών εφόσον εφαρµόζεται το σύστηµα της µηχανογραφικής
απόδοσης των εισφορών.
18. Έλεγχος ότι έχουν επικολληθεί τα ένσηµα στα βιβλιάρια του ΙΚΑ κατά τον χρόνο του
ελέγχου εφόσον δεν ακολουθείται µηχανογραφική απόδοση των εισφορών.
19. Έλεγχος αν υπάρχουν αδιάθετα ένσηµα ΙΚΑ για εργαζόµενους που έχουν αποχωρήσει και
υποδείξτε την απόδοσή τους στο ΙΚΑ µε βάση ονοµαστική κατάσταση εργαζοµένων και των
ενσήµων που τους αντιστοιχούν.
20. Καταγραφή της ηµεροµηνίας της περιόδου που ελέγχθηκε από το ΙΚΑ η εταιρία και
διαπίστωση ότι "Πράξεις Βεβαιώσεων" και "καταλογισµού εισφορών" και τυχόν
προσαυξήσεων επί καθυστερήσεων αποδόσεών που βεβαιώθηκαν από τον έλεγχο του ΙΚΑ
λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας.
21. Σύνταξη ανακεφαλαιωτικής κατάστασης µισθοδοσίας που εµφανίζει κατά µήνα, αποδοχές,
κρατήσεις και εισφορές και συµφωνία της µε τους Λ/σµούς Γενικής Λογιστικής.
22. Συµφωνία των ακαθάριστων αποδοχών της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ µε τις αποδοχές
εµµίσθου ή ηµεροµίσθιου προσωπικού του Λογαριασµού της Γενικής Λογιστικής "Αµοιβές
Προσωπικού".
23. Ελεγχος της ορθής παρακράτησης ΦΜΥ των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα έλεγχος ότι το
πρόγραµµα Η/Υ της µηχανογραφικής παρακράτησης του ΦΜΥ (σε περίπτωση
µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοτικών καταστάσεων) ήταν ενηµερωµένο µε την ισχύουσα
κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος και τα απαλλασσόµενα του φόρου ποσά και η παρακράτηση
έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης έλεγχος ότι έγινε ορθή
παρακράτηση του ΦΜΥ στις έκτακτες παροχές.
24. Ελεγχος της εγγραφής λογιστικοποίησης των µισθοδοτικών καταστάσεων ενός µηνός και
διαπίστωση ότι γίνεται σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και έλεγχος των εκδοθέντων παραστατικών
(ταµειακά ή συµψηφιστικά δελτία).
25. Στο τέλος της χρήσεως σύγκριση των αµοιβών προσωπικού σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση και αιτιολόγηση των αποκλίσεων.
26. Στο τέλος της χρήσεως εµφάνιση σε ιδιαίτερο πίνακα των αµοιβών και παρεπόµενων
εξόδων προσωπικού (Λ/σµός 60) και την κατανοµή τους κατά λειτουργία κόστους (παραγωγής
[για βιοµηχανικές επιχειρήσεις], διοίκησης, διάθεσης, χρηµατοοικονοµικής, Έρευνας Ανάπτυξης). ∆ιαπίστωση ότι η κατανοµή έγινε όπως και την προηγούµενη χρήση και
αιτιολόγηση των τυχόν αποκλίσεων (πχ. πρόσληψη νέου προσωπικού ή µετακίνηση
προσωπικού από τµήµα ∆ιοίκησης σε τµήµα ∆ιάθεσης κλπ).

6.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ
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6.4.1 Οι ελεγκτικές διαδικασίες αφορούν τον έλεγχο:
- των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων
- των εξόδων και εσόδων προηγουµένων χρήσεων
- των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους
- των εσόδων από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
6.4.2 Ελεγκτικές διαδικασίες
1. Φορολογικά πρόστιµα - προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων - Φόροι
προηγουµένων χρήσεων (εκτός του φόρου εισοδήµατος)
α) 'Ελεγχος µε βάση τα δικαιολογητικά των ∆ΟΥ ή τις πράξεις καταλογισµού
των ασφαλιστικών ταµείων.
β) ∆ιαπίστωση λογιστικοποίησης του συνόλου των επιβληθέντων προστίµων –
προσαυξήσεων.
γ) ∆ιαπίστωση απεικόνισης, στη δήλωση φορολογίας, ως φορολογικά µη εκπεστέα
έξοδα, τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις.
2. Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
α) ∆ιαπίστωση ύπαρξης έννοµης σχέσης (εγγυητική επιστολή ή άλλη σύµβαση) από
την οποία να πηγάζει η υποχρέωση της εταιρίας.
β) Εξέταση της αιτίας για την οποία κατέπεσε η εγγύηση.
3. Κλοπές – Υπεξαιρέσεις
∆ιαπίστωση ύπαρξης έγκρισης του αρµοδίου προσώπου για την µεταφορά των ποσών στα
έκτακτα αποτελέσµατα.
4. Συναλλαγµατικές διαφορές
α) ∆ιαπίστωση ότι οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν στην διάρκεια της
χρήσης κατά την είσπραξη και πληρωµή αντίστοιχα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο
νόµισµα του δείγµατος ελέγχου αγορών - εξόδων και πωλήσεων υπολογίσθηκαν ορθά
σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν στις ελεγκτικές διαδικασίες των αντίστοιχων
αντικειµένων ελέγχου και λογιστικοποιήθηκαν στους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς
(81.00.04 ή 81.01.04).
β) Για τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των
απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίµων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που εκφράζονται
σε ξένο νόµισµα διαπίστωση ότι ο λογιστικός χειρισµός τους έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 28
παρ. 7 του ΚΒΣ (Π∆ 186/1992) και την παράγραφο 28.4 της Ερµηνευτικής Εγκύκλιου του
Κ.Β.Σ. (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµικών 1118148/936/Εγκ. 3/24.11.1992).
5. Ζηµίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
α) ∆ιαπίστωση ύπαρξης έγκρισης του αρµόδιου στελέχους της εταιρίας για τις διαγραφές των
απαιτήσεων.
β) ∆ιαπίστωση ύπαρξης πραγµατικών στοιχείων πάνω στα οποία να στηρίζονται οι διαγραφές
των απαιτήσεων.
γ) ∆ιαπίστωση παρακολούθησης των διαγραφέντων υπολοίπων µε λογαριασµούς "µνείας" (€
0,01).
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6. Ζηµίες από καταστροφή ανασφαλίστων αποθεµάτων - ∆ιαφορές απογραφής –
Αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών
Η επιλογή δείγµατος από τις µερίδες αποθήκης και έλεγχος:
Προκειµένου για αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών που προβλέπουν
οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1642/86 (ΦΠΑ) (χορηγήσεις ιδίων προϊόντων προς το
προσωπικό, δώρα πελατών).
α) Ύπαρξη της απόδειξης αυτοπαράδοσης του άρθρου 14 Κ.Β.Σ. (Π∆ 186/92).
β) Λογιστικός χειρισµός σύµφωνα µε την γνωµάτευση Εθν. Συµβουλίου Λογιστικής
1129/1989 (περί χορηγήσεων προϊόντων στο προσωπικό).
Ζηµίες από καταστροφή αποθεµάτων - ∆ιαφορές απογραφής.
α) Ύπαρξη ικανοποιητικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Με τις διαδικασίες του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η έγκριση των αρµοδίων προσώπων
της εταιρίας για την διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών πράξεων.
β) 'Ελεγχος των τιµών µονάδος του είδους µε βάση τις οποίες λογιστικοποιούνται οι σχετικές
πράξεις.
γ) 'Ελεγχος του ορθού λογιστικού χειρισµού σύµφωνα µε την γνωµάτευση 1282/1990 του
Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής (περί καταστρεφόµενων αποθεµάτων).
Ανασκόπηση των µερίδων αποθήκης για να διερευνηθεί µήπως τυχόν καταχωρούνται άλλες
ασυνήθιστες εγγραφές
7. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους:
α) Επαλήθευση του σωστού υπολογισµού της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 1 του Ν∆ 3323/1955 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
10 παράγραφος 12 του Ν. 2065/1992) και της ερµηνευτικής εγκυκλίου
1018050/189/Α0012/πολ.1042/8.2.93 Υπουργείο Οικονοµικών.
β) ∆ιερεύνηση της αναγκαιότητας σχηµατισµού λοιπών προβλέψεων.
Κατά την διερεύνηση αυτή πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόµενο της αλλαγής µεθόδου σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση (δηλαδή έρευνα του σχηµατισµού ή µη αντίστοιχων
προβλέψεων και την προηγούµενη χρήση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (WAGES - SALARIES)
A. Επιλογή δείγµατος µισθωτών
Όσο το δυνατόν από περισσότερες ειδικότητες.
1. Έλεγχος του µηνιαίου µισθού ή του ηµεροµισθίου µε βάση τα εγκεκριµένα, από το αρµόδιο
όργανο της επιχείρησης, ποσά.
2. Έλεγχος του χρόνου απασχόλησης (κανονικού, υπερωριακού, νυκτερινού, αργίας και ρεπό) µε
βάση τις κάρτες παρουσίας ή άλλα στοιχεία.
4. ∆ιαπίστωση ύπαρξης έγκρισης για την πραγµατοποίηση των υπερωριών και για τη χορήγηση
των διαφόρων εκτάκτων παροχών.
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4. Έλεγχος της ορθότητας των υπολογισµών των αποδοχών (χρόνος απασχόλησης
Χ ωροµίσθιο) κ. λ. π. (για το 1/2 του επιλεγέντος δείγµατος).
5. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη - εργαζοµένου) (για το
1/2 του επιλεγέντος δείγµατος).
6. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού του Φ.Μ.Υ.
7. Έλεγχος ορθού υπολογισµού (για το ½ του επιλεγέντος δείγµατος µόνο οι µεικτές αποδοχές)
των ∆ώρων, Πάσχα - Χριστουγέννων και Επιδόµατος άδειας.
8. Έλεγχος του ορθού υπολογισµού των ηµερών αδείας.
9. Έλεγχος είσπραξης των αποδοχών από τους µισθωτούς (π.χ. είσπραξη στις
Μισθοδοτικές Καταστάσεις, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό κ.λπ.).
B. Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες
1. ∆ιαπίστωση σύνταξης και έγκρισης των Μισθοδοτικών Καταστάσεων από πρόσωπα
άσχετα µε το τµήµα Προσωπικού.
2. Έλεγχος αποδοχών ασθενείας µε βάση τα δικαιολογητικά του ΙΚΑ.
3. Έλεγχος των απολύσεων του προσωπικού (ποσό αποζηµίωσης - παρακράτηση
φόρου και τακτοποίηση προσωπικών λογ/σµών του απολυόµενου).
4. Με βάση τις Μισθοδοτικές καταστάσεις τριών µηνών (π.χ. Ιανουαρίου –
Ιουνίου – ∆εκεµβρίου), χονδρικός υπολογισµός:
α. του συνόλου αποδοχών (λογ/σµός 60.00 και 60.01)
β. του συνόλου του Φ.Μ.Υ. (λογ/σµός 54.03.00)
γ. τις φορολογικές δηλώσεις (µηνιαίες ή τριµηνιαίες και συγκεντρωτική), ελέγχοντας
συγχρόνως και την έγκαιρη υποβολή τους.
5. Υπολογισµός της ποσοστιαίας σχέσης των εργοδοτικών εισφορών προς το σύνολο
των ετησίων µεικτών αποδοχών και σύγκριση του ποσοστού αυτού µε το αντίστοιχο
ποσοστό της προηγούµενης χρήσης.
6. Υπολογισµός της ποσοστιαίας σχέσης των υποχρεώσεων της χρήσης προς το
ΙΚΑ και προς τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία προς το σύνολο των ετησίων µεικτών
αποδοχών και σύγκριση των ποσοστών αυτών µε τα αντίστοιχα ποσοστά της
προηγούµενης χρήσης. Οι υπολογισµοί αυτοί µπορούν να γίνουν:

70

α. Εάν είναι δυνατόν να διαχωριστούν κατά περίπτωση οι επιµέρους ετήσιες µεικτές
αποδοχές πάνω στις οποίες υπολογίζεται κάθε ταµείο, να γίνεται ιδιαίτερος υπολογισµός για
κάθε ταµείο.
β. Εάν δεν µπορεί να γίνει ο διαχωρισµός αυτός, ο παραπάνω υπολογισµός να γίνεται για
όλα τα ταµεία µαζί πάνω στο σύνολο των ετήσιων µεικτών αποδοχών.
7. Συµφωνία του συνόλου των αποζηµιώσεων και των φόρων, µε τις φορολογικές δηλώσεις.
8. ∆ιαίρεση του συνόλου των ετησίων µεικτών αποδοχών µε το σύνολο των
εργαζοµένων στην επιχείρηση και σύγκριση του µέσου αυτού όρου (των κατά µισθωτό
ετήσιων αποδοχών) µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της προηγούµενης χρήσης.
9. Έλεγχος των ασφαλίστρων προσωπικού µε βάση τα ασφαλιστήρια συµβόλαια (εάν το
ποσό είναι σηµαντικό).
10. ∆ιαπίστωση τυχόν τακτοποίησης (χρέωσης του λογ/σµού) των αζήτητων
αποδοχών των µισθωτών.

7.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Πλην Μισθοδοσίας) – Φ.Π.Α. (EXPENSES (excluding Payroll) –
VAT)
A. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος
1. Έλεγχος µε βάση τα οικεία δικαιολογητικά τρίτων.
2. Ειδικότερα για τις διαφηµίσεις, διαπίστωση:
α. Εάν ελέγχεται από την επιχείρηση η πραγµατοποίηση των διαφηµίσεων.
β. Εάν υπάρχουν σηµαντικά κονδύλια διαφήµισης, τα οποία να αφορούν και
την επόµενη χρήση (µη δεδουλευµένα).
γ. Εάν πληρώνονται τα ∆ηµοτικά τέλη.
3. Έλεγχος χρέωσης του σωστού λογαριασµού Φ.Π.Α.
4. Έλεγχος στο σύνολο (έστω και χονδρικώς) των κάτωθι λογαριασµών:
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.
α. Εξακρίβωση αν εκδίδονται από τους ελεύθερους επαγγελµατίες θεωρηµένα δελτία παροχής
υπηρεσιών.
β. Επαλήθευση των αµοιβών µε βάση τις φορολογικές δηλώσεις.
Προµήθειες πωλήσεων. Σύγκριση ποσοστού προµήθειας µε την προηγούµενη χρήση
Ενοίκια. Επαλήθευση µε βάση τις αντίστοιχες συµβάσεις.
Ασφάλιστρα. Επαλήθευση µε βάση τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Χαρτόσηµο ενοικίων. Επαλήθευση µε βάση το έξοδο ενοικίου
Τόκοι. Επαλήθευση µε βάση το ΦΕ “Συµφωνίες µε statements τρίτων”.
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος. Επαλήθευση µε βάση τα ΦΕ των
Παγίων.
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Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. Επαλήθευση της πρόβλεψης:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994. (Η διαφορά µεταξύ τους πρέπει
να δηλώνεται ως λογιστική διαφορά).
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επαλήθευση της πρόβλεψης:
Με βάση τις υπαγόµενες σε πρόβλεψη πωλήσεις.
Με βάση τον περιορισµό που υπάρχει για το ανώτατο ύψος της πρόβλεψης
(αναλογία στο υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης).

7.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (NON OPERATIONAL
INCOME - EXPENSES)
7.3.1. Φορολογικά πρόστιµα - προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων - Φόροι
προηγουµένων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήµατος)
Έλεγχος µε βάση τα δικαιολογητικά των ∆ΟΥ ή τις πράξεις καταλογισµού
των Ασφαλιστικών Ταµείων. ∆ιαπίστωση λογιστικοποίησης του συνόλου προστίµων –
προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί.
7.3.2 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
∆ιαπίστωση ύπαρξης έννοµης σχέσης (εγγυητική επιστολή ή άλλη σύµβαση)
από την οποία να πηγάζει η σχετική υποχρέωση της επιχείρησης.
Εξέταση του λόγου για τον οποίο κατέπεσε η εγγύηση. Κατά την εξέταση αυτή
πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα που µπορεί να έχει η επιχείρηση να στραφεί
εναντίον εκείνου υπέρ του οποίου είχε εγγυηθεί.
7.3.3 Κλοπές – Υπεξαιρέσεις
∆ιαπίστωση ύπαρξης έγκρισης της ∆ιεύθυνσης της επιχείρησης για τη µεταφορά
των σχετικών ποσών στους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς.
7.3.4 Συναλλαγµατικές διαφορές
∆ιαπίστωση απεικόνισης των συν/κών διαφορών που προκύπτουν στο τέλος
της χρήσης κατά την αποτίµηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ΞΝ
(πλην των δανείων ή πιστώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.3.2 περ. 4 του ΕΓΛΣ - Παρακολούθηση αποτίµηση στο τέλος χρήσης κατά ξένο νόµισµα.
1. Αν προκύψει χρεωστική (κατά ΞΝ) συν/κή διαφορά, καταχώρηση σε
χρέωση του λογ/σµού 81.00.04.
2. Αν προκύψει πιστωτική (κατά ΞΝ) συν/κή διαφορά , καταχώρηση σε
πίστωση του λογ/σµού 44.14.
Έλεγχος µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου τέλους της προηγούµενης
χρήσης του λογ/σµού 44.14 σε πίστωση του λογ/σµού 81.01.04 (για τις συναλλαγµατικές διαφορές
από αποτίµηση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων - υποχρεώσεων). Έλεγχος µεταφοράς σε
πίστωση του λογ/σµού 81.01.04 του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού 44.14 µόνο
κατά το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις - υποχρεώσεις του οικείου ξένου νοµίσµατος
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που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν µέσα στην τρέχουσα χρήση (για τις συναλλαγµατικές διαφορές
από αποτίµηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων - υποχρεώσεων).
7.3.5 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Σύνταξη ειδικού ΦΕ από το οποίο να προκύπτει:
Ο νόµος µε βάση τον οποίο επιχορηγούνται τα πάγια.
Ο λογιστικός χειρισµός των επιχορηγήσεων (απόσβεση κλπ.).
Οι εισπράξεις των επιχορηγήσεων.
Ο χρόνος της ολοκλήρωσης της επένδυσης µέσα στις νόµιµες προθεσµίες.
Ο υπολογισµός των αποσβέσεων.
7.3.6 Ζηµιές κέρδη από εκποιήσεις παγίων
Έλεγχος διαγραφής από το µητρώο των παγίων εκείνων, που πουλήθηκαν ή καταστράφηκαν.
Έλεγχος αποτελέσµατος πώλησης. (Αξίας κτήσης, συσσωρευµένες αποσβέσεις, τίµηµα πώλησης µε
βάση το µητρώο παγίων και το σχετικό δικαιολογητικό).
Έλεγχος τυχόν εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α ΤΟΥ ν. 2190/20
7.3.7 Ζηµιές από καταστροφή ανασφαλίστων αποθεµάτων - ∆ιαφορές απογραφής Αυτοπαραδόσεις (δώρα προσωπικού - δώρα πελατών κλπ.)
Εκλογή δείγµατος από τις µερίδες Αποθήκης και έλεγχος:
Της ύπαρξης Απόδειξης αυτοπαράδοσης (ΚΒΣ άρθρο 14).
Των τιµών µονάδας του "είδους", µε βάση τις οποίες δραχµοποιούνται οι σχετικές πράξεις. Της
κατά περίπτωση σωστής χρέωσης - πίστωσης των λογαριασµών της Γενικής και Αναλυτικής
λογιστικής, (Γνωµ. ΕΣΥΛ 1129/1989). Της νόµιµης υπαγωγής ή απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
7.3.8 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
∆ιερεύνηση της αναγκαιότητας σχηµατισµού των λοιπών προβλέψεων. Κατά τη διερεύνηση αυτή
πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόµενο της αλλαγής µεθόδου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση
(δηλαδή να ερευνάται γιατί δεν είχαν σχηµατισθεί τέτοιες προβλέψεις κατά την προηγούµενη
χρήση).
7.3.9 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έλεγχος της σχηµατισθείσας πρόβλεψης µε βάση την παράγραφο 1δ του άρθρου 31 του Ν.
2238/1994:
• 0,50% επί των πωλήσεων επί πιστώσει (πλην ∆ηµοσίου, ∆ήµου – Κοινοτήτων, ∆ηµοσίων
επιχειρήσεων - οργανισµών, Επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και Ν.Π.∆.∆.)
• Το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να ξεπερνάει το 30% του εκάστοτε χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες» (πλην αυτών για τους οποίους δεν λογίζεται πρόβλεψη).
• Υπαγωγή σε φόρο εισοδήµατος του υπολοίπου της πρόβλεψης που µένει µετά τη λήξη κάθε
πενταετίας από το σχηµατισµό της πρόβλεψης.
7.3.10 ∆ιάφορα ανόργανα αποτελέσµατα
Έλεγχος κατά περίπτωση µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά.

73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
8.1 ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η έννοια των εξόδων από φορολογική άποψη συµπίπτει κατά αρχή µε τη λογιστική έννοια του
όρου. Για να αναγνωριστεί όµως προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ένα έξοδο, ο νόµος
απαιτεί να συντρέχουν αθροιστικά ορισµένες προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
1. Η επιχείρηση να τηρεί επαρκή και ειλικρινή βιβλία και το κέρδος να εξάγεται λογιστικά.
Επί εξωλογιστικού προσδιορισµού των κερδών µε την εφαρµογή συντελεστών καθαρού κέρδους
δεν γίνεται έκπτωση δαπανών.
2. Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31
παράγραφος 15 του Ν.2238/1994, τα έξοδα εκπίπτουν µε την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν
καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχειρήσεως. Η εσφαλµένη λογιστική καταχώρηση ενός εξόδου,
εφόσον δεν έχει επίπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα δεν ασκεί καµία επίδραση στην αναγνώριση
του εξόδου. Η χρέωση π.χ. του λογαριασµού 64 αντί του λογαριασµού 65, δεν επιδρά στο
φορολογικό κύρος του εξόδου, αφού και οι δύο λογαριασµοί µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της
χρήσεως. Όµως αν τα έξοδα που καταχωρούνται στον ένα λογαριασµό κοστολογούνται, ενώ δεν
κοστολογούνται τα έξοδα που καταχωρούνται στον άλλο λογαριασµό, στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατό η εσφαλµένη καταχώριση να επηρεάζει το φορολογητέο εισόδηµα ένα πρόκειται περί
σηµαντικού εξόδου που επιβάρυνε ή έπρεπε να βαρύνει το κόστος αποθεµάτων που παραµένουν
στα αποθέµατα τέλους χρήσεως.
3. Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου. Οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 (άρθρα 31 και
105) και άλλων νοµοθετηµάτων κατονοµάζουν τις κατηγορίες των δαπανών που αναγνωρίζονται
για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Οι βασικές διατάξεις περί εκπιπτόµενων δαπανών
περιλαµβάνονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994. Αλλά η απαρίθµηση των δαπανών που
κατονοµάζονται στην παράγραφο 1 περίπτωση α του άρθρου αυτού είναι ενδεικτική και όχι
περιοριστική, αφού αναφέρεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν τα γενικά έξοδα
διαχείρισης. Σύµφωνα δε µε τα όσα έχουν νοµολογηθεί από το Σ.τ.Ε., γενικά έξοδα είναι οι
δαπάνες εκείνες, οι οποίες ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των συγκεκριµένων
εκάστοτε συνθηκών µπορούν να συµβάλουν στην απόκτηση του εισοδήµατος (Σ.τ.Ε. 3928/1986),
δηλαδή έξοδα είναι όλες οι παραγωγικές δαπάνες.
4. Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται από διατάξεις του
ΚΒΣ ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα προσφορά αποδεικτικά στοιχεία. Σύµφωνα µε το άρθρο
18 παράγραφος 2 του ΚΒΣ (Π∆. 186/1992) «κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή
άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Κώδικα αυτού η σε δηµόσια έγραφα ή σε άλλα προσφορά αποδεικτικά στοιχεία…».
∆ιευκρινίσεις, επισηµάνσεις και οδηγίες δόθηκαν µε την εγκύκλιο Πολ. 1091/2010 άρθρο 19
παράγραφος 15.
• ∆ηµόσια έγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 438 της Πολιτικής ∆ικονοµίας, είναι τα
έγγραφα εκείνα που συντάσσονται κατά τους νοµικούς τύπους, από δηµόσιους υπαλλήλους ή
λειτουργούς ή πρόσωπα που ασκούν δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία. Τα έγγραφα αυτά έχουν
πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι όλων.
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• Πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία χαρακτηρίζονται ενδεικτικά τα πρωτόκολλα καταστροφής,
εκθέσεις που συντάσσονται για λόγους ανωτέρας βίας. ∆ιευκρινίζεται ότι τα πρόσφορα αυτά
στοιχεία, αναφερόµενα σε πραγµατικά γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και
σε περίπτωση αµφισβητήσεως από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
• Για να απορρίψει µια δαπάνη η φορολογική αρχή υποχρεούται να αναφέρει ποια είναι τα
νόµιµα δικαιολογητικά και από ποία διάταξη προβλέπονται και δεν αρκεί απλώς ο ισχυρισµός της
ότι η δαπάνη δεν στηρίζεται σε νόµιµα δικαιολογητικά (Σ.τ.Ε. 2479/1991).
• ∆εν απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικών για ορισµένα υπολογιστικά έξοδα όπως:
- για την έκπτωση των τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των
εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, στην έκταση που τα καταχωρηµένα στα βιβλία ποσά δαπανών
έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις,
- για την έκπτωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αποζηµιώσεις απολυοµένων
στην έκταση που τα καταχωρηµένα στα βιβλία ποσά προκύπτουν από υπολογισµούς σύµφωνα µε
τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Σηµειώνεται ότι τα δικαιολογητικά – παραστατικά στοιχεία που προβλέπει ο ΚΒΣ αναφέρονται σε
συναλλαγές της επιχειρήσεως µε τρίτους εκτός της επιχειρήσεως (προµηθευτές, πελάτες κτλ).
Αντίθετα, λογιστικές εγγραφές που αναφέρονται σε εσωτερικής φύσεως λογιστικές διαδικασίες
(συµψηφιστικές εγγραφές, κοστολογήσεως κλπ) είναι δυνατό να διενεργούνται κατευθείαν στα
οικεία ηµερολόγια χωρίς παραστατικά. Η καλά οργανωµένη επιχείρηση και για τις τελευταίες
αυτές εγγραφές χρησιµοποιεί τα καλούµενα «δελτία συµψηφιστικών εγγραφών» τα οποία είναι
αθεώρητα.
5. Η δαπάνη να είναι πραγµατική και όχι εικονική ή πλασµατική
Οι υποχρεώσεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών πρέπει να εξοφλούνται µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Ειδικά για την απόδειξη
της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (€ 3.000,00) και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να
γίνεται µέσω τραπεζιού λογαριασµού ή µε επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σ
περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης
αγιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούµενων επιταγών.
Την πλαστότητα ή εικονικότητα της δαπάνης πρέπει να αποδείξει ο έλεγχος. Σύµφωνα µε τις
αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, την πλαστότητα και εικονικότητα των δαπανών οφείλει
να αποδείξει ο φορολογικός έλεγχος, δηλαδή η φορολογική αρχή οφείλει, µε συγκεκριµένα
στοιχεία, να αποδείξει ότι η δαπάνη, συνολικά ή µερικά, δεν πραγµατοποιήθηκε ή δεν είχε
χαρακτήρα παραγωγικής δαπάνης (Σ.τ.Ε. 1293/1988). Επίσης, η απόρριψη από τη φορολογική
αρχή µέρους µιας δαπάνης µε την αιτιολογία ότι είναι υπερβολική δεν επιτρέπεται, γιατί η
φορολογούσα αρχή δεν δικαιούται να ελέγχει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τη σκοπιµότητα
και το προσήκον µέτρο της κάθε δαπάνης ( Σ.τ.Ε 3802/1988, Φορ. Εφετ. Αθηνών 2906/1968).
6. Η δαπάνη πρέπει να είναι παραγωγική, δηλαδή να συµβάλλει άµεσα ή έµµεσα στη διατήρηση
της επιχειρήσεως ή στη δηµιουργία εισοδήµατος, χωρίς να ερευνάται η σκοπιµότητα
πραγµατοποιήσεως της δαπάνης ή αν η δαπάνη είχε ή όχι κερδοφόρο αποτέλεσµα (Σ.τ.Ε.
1670/1983. 3928/1986 και 3735/1988). Αν η δαπάνη δεν είναι παραγωγική αλλά καταβάλλεται
από ελευθεριότητα δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Επισηµαίνεται ότι
παραγωγικά δεν είναι µόνο τα έξοδα που καταβάλλονται για εκτέλεση νόµιµης ή συµβατικής
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υποχρεώσεως, αλλά και τα έξοδα που καταβάλλονται οικειοθελώς, εφόσον αυτά συµβάλλουν στην
απόδοση της επιχειρήσεως και στη δηµιουργία κέρδους (Σ.τ.Ε. 2421/2002, 3580/1986, 224/1988).
∆εν αναγνωρίζονται δαπάνες για έκπτωση που καταβάλλει η επιχείρηση για εξυπηρέτηση
παράνοµων πράξεων, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν στις κείµενες διατάξεις ποινικές ή
απαγορευτικές (Σ.τ.Ε. 3219-20/1980).
7. Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισµένη, δηλαδή η πραγµατοποίηση της να µην τελεί
υπό αίρεση και το ποσό αυτής να είναι καθορισµένο. Η δαπάνη θεωρείται ότι πραγµατοποιείται
κατά κανόνα από τότε που η σχετική κατά της επιχειρήσεως υποχρέωση κατέστη απαιτητή και
εκκαθαρισµένη, ανεξάρτητα από το χρόνο που εξοφλείται. Η δαπάνη εκπίπτει από τα έσοδα της
χρήσεως στην οποία κατέστη οριστική και εκκαθαρισµένη, έστω και αν πρόκειται για δαπάνη
προγενέστερης χρήσεως.
8. Η δαπάνη να αποσκοπεί στην απόκτηση εισοδήµατος και όχι στην επαύξηση του κεφαλαίου
της επιχείρησης, δηλαδή η δαπάνη να αφορά την άµεση απόκτηση εισοδήµατος, ήτοι να
αποσκοπεί σε απόκτηση εσόδων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση που η δαπάνη
πραγµατοποιείται και όχι στην απόκτηση ή βελτίωση κεφαλαιακών αγαθών ή να αφορά δαπάνη
που αποσβένεται σε περισσότερες χρήσεις.
9. Η δαπάνη να είναι δουλευµένη, δηλαδή πρέπει να έχει αναλωθεί µέσα στα χρονικά όρια της
χρήσεως και να µην αναµένονται από αυτήν έσοδα που θα πραγµατοποιηθούν σε επόµενες χρήσεις.
Οι δαπάνες βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία οι σχετικές αξιώσεις
γεννήθηκαν και οι δαπάνες κατέστησαν απαιτητές, αδιάφορα από το χρόνο και τον τρόπο
µεταγενέστερων τυχόν πιστοποιήσεων αυτών (Σ.τ.Ε. 3359/1975).
Η δαπάνη πρέπει να αναλογεί στα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 31 παράγραφος 8 του Ν. 2238/1994 δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα τα έξοδα που αναλογούν στα έσοδα που απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως,
καθώς και στα έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρείες. Η διάταξη
αυτή αποσαφηνίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών Πολ. 1042/8.2.1993. Οι
διατάξεις που αναφέρονται στη µείωση των εκπιπτόµενων δαπανών όταν τα ακαθάριστα έσοδα
περιλαµβάνονται και απαλλασσόµενα του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούµενα κατά ειδικό τρόπο
µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης έσοδα, ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από
συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρείες, δεν έχουν εφαρµογή επί της ωφέλειας που προκύπτει από την
εφάπαξ καταβολή του φόρου, καθόσον η ωφέλεια αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του εισοδήµατος. Επίσης, δεν εφαρµόζονται και επί της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση
µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήση, καθόσον αυτή, για να απαλλαγεί
από το φόρο εισοδήµατος πρέπει κατά ρητή διατύπωση του νόµου να εµφανιστεί σε αποθεµατικό
(Ν.Σ.Κ. 6387/1997) (Πολ. 1327/18.12.1997, Πολ. 1005/14.01.2005).
1. Γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ. των δαπανών που επιδικάστηκαν στην επιχείρηση.
Αποζηµιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή
επιτηδευµατίες σε οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική
απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται στη φορολογία
εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός
της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στη αρµόδια δηµόσια
οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και
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θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η
αποζηµίωση ή αµοιβή στον δικαιούχο (άρθρο 31 παράγραφος 9 του Ν. 2238/1994).
8.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ
Παρακάτω εξετάζουµε όλους τους λογαριασµούς της οµάδας 6 από άποψη φορολογίας
εισοδήµατος.
8.2.1 ∆απάνες µισθοδοσίας
Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής προσωπικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον:
- έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που εξοφλούνται
µέσω των ίδιων λογαριασµών (άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 3842/2010 τέθηκε στο άρθρο 31
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ υποπερ. αα’). Με απόφαση του Υπ. Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών µισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
- έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ή άλλου αρµόδιου ασφαλιστικού
οργανισµού,
- υπάρχει σχέση έµµισθης εργασίας και
- το ύψος της αµοιβής είναι ανάλογο µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες (Πολ. 64/1976)
Κατά κανόνα οι δαπάνες µισθοδοσίας καταχωρούνται σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 60
Ε.Γ.Λ.Σ. «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», διαχωριζόµενοι στον δευτεροβάθµιο 60.00 (και 60.01)
όπου καταχωρούνται αντίστοιχα, για αµοιβόµενους µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, οι πάσης φύσης
αποδοχές (τακτικές, έκτακτες, δώρα & επιδόµατα εορτών κ.ο.κ), ενώ στον δευτεροβάθµιο 60.03
(και 60.04) καταχωρούνται οι εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για έµµισθους και
ηµεροµισθίους εργαζοµένους, αντίστοιχα.
Περαιτέρω, ο έλεγχος καταλαµβάνει και τον Λ/σµο 55 Ε.Γ.Λ.Σ. «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» και
τους σχετικούς υπολογαριασµούς του, όπου καταχωρούνται οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς
οργανισµούς που αποδίδονται περιοδικά (συνήθως σε µηνιαία βάση) από την επιχείρηση στον
αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Επισηµαίνεται ότι στον Λ/σµο 55 καταχωρείται το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη (δηλ. ποσό ίσο µε αυτό που χρεώνεται στους λ/µους 60.03 και
60.04) και εργαζοµένου, καθώς ο εργοδότης (η ελεγχόµενη επιχείρηση) υποχρεούται να αποδίδει το
σύνολο αυτών προς τον οικείο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Οι επιµέρους διαδικασίες έχουν ως ακολούθως:
1. Ελέγξτε µε βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) για 2 (δύο) έως 3 (τρείς) µήνες,
για τους οποίους υπεβλήθησαν αυτές στο ΙΚΑ από την ελεγχόµενη επιχείρηση, ότι :
- Το συνολικό ποσό των εργοδοτικών εισφορών σε κάθε Α.Π.∆. συµφωνεί µε το ποσό που
εµφανίζεται στην αντίστοιχη κατάσταση (ή επιµέρους) µισθοδοσίας και στον σχετικό λογαριασµό
του ισοζυγίου λογαριασµών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών.
- Ελέγξτε ότι το συνολικό ποσό εισφορών (εργοδότη και εργαζόµενου) που εµφανίζεται στην
Α.Π.∆. συµφωνεί µε το ποσό που κατέβαλλε η εταιρεία µε βάση τα παραστατικά πληρωµής και µε
το ποσό το οποίο εµφανίζεται στον σχετικό λογαριασµό του ισοζυγίου της εταιρείας.
Σε περίπτωση απαλλαγής επιβεβαιώστε τη νοµοθεσία και τη διαδικασία που απαιτείται, καθώς και
εάν υπάρχουν δικαιολογητικά στοιχεία ή βεβαιώσεις απαλλαγής από τις κατά περίπτωση
ασφαλιστικές εισφορές από τους αρµόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
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Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε ρύθµιση για ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, λάβετε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και
καταγράψτε στα Φύλλα Εργασίας τις σχετικές παραµέτρους της ρύθµισης αυτής (ποσά, χρόνος
ρύθµισης, οφειλόµενο υπόλοιπο. Να εξακριβωθεί εάν η ρύθµιση οφειλών προς ασφαλιστικούς
οργανισµούς εξυπηρετείται κανονικά (εµπρόθεσµα).
2. Ελέγξτε ότι οι πληρωµές των καθαρών αποδοχών του προσωπικού συµφωνούν µε τα ποσά των
καταστάσεων µισθοδοσίας και ότι αυτές έχουν γίνει από τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας ή
µε επιταγές που εξοφλούνται από τους ίδιους (εταιρικούς) λογαριασµούς.
3. Υπολογίστε µε βάση τα προβλεπόµενα ποσοστά εισφορών που ισχύουν για κάθε ασφαλιστικό
ταµείο, το ποσό των εισφορών εργοδότη και εργαζόµενου για δύο (2) υπαλλήλους και δύο (2)
εργάτες για όλους τους µήνες/µισθοδοτικές περιόδους της ελεγχόµενης διαχειριστική χρήσης.
Επιβεβαιώστε/συµφωνείστε τα ποσά αυτά µε τα σύνολα των µισθοδοτικών καταστάσεων της
χρήσης και την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. της εταιρείας.
8.2.2 ∆ωρεές
Κατά κανόνα οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου
64.06 «∆ωρεές και επιχορηγήσεις». Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, δε θεωρείται δωρεά
όταν υπάρχει για αυτήν αντάλλαγµα άµεσο ή έµµεσο, σε χρήµα ή σε είδος ή σε προσφορά
υπηρεσιών όταν η παροχή γίνεται προς εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης έναντι του λήπτη της
παροχής, έστω και αν ο παρέχων δώσει οικειοθελώς την παροχή. Επίσης, σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.,
οι δωρεές σε είδος που πραγµατοποιεί η εταιρεία για τη διαφήµιση της καταχωρούνται στο Λ/σµό
64.02.11 «Αξία χορηγούµενων αγαθών για διαφήµιση της επιχείρησης» και στο Λ/σµό 81.00.05
«Αξία σηµαντικών δωρεών αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς» οι ασυνήθους φύσης και µη
συχνά επαναλαµβανόµενες δωρεές. Σε αυτήν τη βάση, κατά τον έλεγχο του εν λόγω αντικειµένου,
ελέγξτε τους συγκεκριµένους λογαριασµούς. Ωστόσο, η εταιρεία ανάλογα µε τις λογιστικές και
διαχειριστικές της ανάγκες ενδεχοµένως να έχει καταχωρήσει σχετικές δωρεές σε άλλους
λογαριασµούς.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε τον περιορισµό του ως άνω ποσοστού (10%) για τις χορηγίες σε ηµεδαπά µη
κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.∆. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς καθώς επίσης και ότι αυτά
περιλαµβάνονται στις αποφάσεις των Υπουργείων Οικονοµικών και Πολιτισµού που καθορίζουν τα
µη κερδοσκοπικά αυτά νοµικά πρόσωπα.
Τα Νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς αναφέρονται στην ΠΟΛ 1011/2007.
2. Ελέγξτε ότι η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται προς το κοινωφελές ίδρυµα ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ υπολογίζεται µε βάση το
κόστος κτήσης ή παραγωγής που προκύπτει από τις σχετικές µερίδες αποθήκης ή τα παραστατικά
αγορών και εµφανίζεται στην Απόδειξη Αυτοπαράδοσης που εκδίδεται υποχρεωτικά σε τέτοιες
περιπτώσεις.
Κατά την δωρεά κινητών µνηµείων προς το ∆ηµόσιο ελέγξτε ότι υπάρχει η αποτίµηση της
επιτροπής η γνωµοδότηση του Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού, η αποδοχή των
Υπουργείων Οικονοµικών και Πολιτισµού, η αποδοχή της αξίας του δωρητή και η κατάθεση των
µνηµείων σε κρατικά µουσεία.
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Εάν η δωρεά γίνεται σε µουσεία που δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο, ελέγξτε την αποτίµηση της
επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισµού και ότι το ποσό που αφαιρούν ως δαπάνη δεν ξεπερνά το
15% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή κερδών που προκύπτουν από τον απολογισµό της
χρήσης στην οποία εκπίπτει η δαπάνη της. Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής
εκτιµητικής επιτροπής γίνεται σε µεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του
προηγούµενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην
οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή.
8.2.3 Ασφάλιστρα
Κατά κανόνα οι δαπάνες ασφαλίστρων που αφορούν το προσωπικό καταχωρούνται σε
υπολογαριασµούς του Λ/σµου 60 ΕΓΛΣ «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», και ειδικότερα δε
υπολογαριασµούς του δευτεροβάθµιου 60.02 «Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού».
Επισηµαίνεται ότι ο δευτεροβάθµιος 62.05 «Ασφάλιστρα» δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να
περιλαµβάνει δαπάνες για συνταξιοδοτικά προγράµµατα ή προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας.
Το άρθρο 31 παράγραφος 1 περ. α’ του Ν.2238/1994, µετά την αντικατάσταση από το άρθρο 31
παράγραφος 2 του Ν. 3296/2004, ορίζει ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλουν οι επιχειρήσεις για
οµαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας
συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα
µετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η
κάλυψη θανάτου. Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους
ασφαλισµένους τα χίλια πεντακόσια (€ 1.500,00). Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της διάταξης αυτής
δεν παρέχουν δικαίωµα λήψης δανείου της επιχείρησης ή των ασφαλιζοµένων.
Με βάση την Πλ. 1005/14.1.2005, τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε
ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση των περιουσιακών ους στοιχείων εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα τους, ως παραγωγικές δαπάνες.
Με βάση την Πολ.1028/17.2.2006 εκπίπτουν:
- τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση
των εσόδων που θα απωλέσουν σε περίπτωση διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας για λόγους
ανωτέρας βίας.
- τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες για την είσπραξη
αποζηµίωσης σε περίπτωση µη εξόφλησης απαιτήσεων από χρεώστες της επιχείρησης.
- τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη της
ζηµίας που προκύπτει λόγω της χορηγούµενης στους πελάτες τους εγγύησης, σχετικά µε την
ποιότητα ή οµαλή λειτουργία εµπορευµάτων ή προϊόντων τους.
- τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις λόγω σύναψης ασφαλίσεων αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης, µε τις οποίες καλύπτονται σωµατικές βλάβες τρίτων ή η ζωή τους ή οι
υλικές ζηµίες σε περιουσιακά στοιχεία τους, οι οποίες ενδέχεται να προξενηθούν από τη
δραστηριότητα της επιχείρησης.
- τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
τους από τροµοκρατικές ενέργειες.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε τα ποσά των ασφαλίστρων που καταβάλλει η εταιρεία για κάθε οµαδικό ασφαλιστήριο
χωριστά. Για κάθε ένα οµαδικό ασφαλιστήριο ζητείστε από την ελεγχόµενη εταιρεία κατάσταση
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(λίστα) µε τους δικαιούχους (ασφαλιζόµενους εργαζοµένους) και το ασφάλιστρο που η ελεγχόµενη
επιχείρηση κατέβαλλε για κάθε έναν από αυτούς.
2. Ειδικότερα για κάθε οµαδικό ασφαλιστήριο το ποσό που αναγνωρίζεται φορολογικά προς
έκπτωση θα υπολογίζεται κατ’ αρχήν µε βάση τον αριθµό των ατόµων που αφορά αυτό επί το
αφορολόγητο ποσό (€ 1.500 ανά άτοµο). Περαιτέρω θα ελέγχεται εάν για έναν ή περισσότερους
ασφαλιζόµενους που συµπεριλαµβάνονται στην παραπάνω κατάσταση, το εξατοµικευµένο (για τον
καθένα) ασφάλιστρο υπερβαίνει τα € 1.500 σε ετήσια βάση. Τυχόν ποσό επιπλέον των € 1.500
κατά εργαζόµενο σε ετήσια βάση δεν θα εκπίπτει φορολογικά.
3. Εάν υπάρχουν υποκαταστήµατα, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για τα οποία έχουν γίνει
οµαδικά ασφαλιστήρια ανά εγκατάσταση, θα εξετάζονται και αυτά διακεκριµένα µε βάση τον
αριθµό του προσωπικού που αφορά το οµαδικό ασφαλιστήριο κάθε εγκατάστασης επί το
αφορολόγητο ποσό των € 1.500 ανά άτοµο, καθώς και σε εξατοµικευµένο επίπεδο (ανά
εργαζόµενο/ασφαλιζόµενο).
Να επιβεβαιωθεί για δείγµα 3 έως 10 ως άνω ασφαλιζόµενων, ανάλογα µε τον αριθµό προσωπικού
της ελεγχόµενης επιχείρησης, ότι αυτοί τυγχάνουν πράγµατι συνδεόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας µε την επιχείρηση. Στην αντίθετη περίπτωση όπου ο ασφαλιζόµενος σε οµαδικό
ασφαλιστήριο είναι πχ. ελεύθερος επαγγελµατίας ή µέλος τους ∆Σ της ελεγχόµενης επιχείρησης,
χωρίς να είναι µισθωτός ή εργάτης αυτής, τα σχετικά ασφάλιστρα δεν θεωρούνται, κατά κανόνα,
εκπεστέα για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος.
8.2.4 ∆απάνες αυτοκινήτων
Κατά κανόνα οι σχετικές δαπάνες που αφορούν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα (Ε.Ι.Χ),
ιδιόκτητα και µη, που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία, καταχωρούνται, ανάλογα µε την
περίπτωση και το είδος τους στους ακόλουθους δευτεροβάθµιους λ/σµους του ΕΓΛΣ: 62.04.xx
Μισθώµατα (ενοίκια ή leasing) 62.05.χχ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 62.07.xx ∆απάνες
επισκευής και συντήρησης 63.(98).χχ Τέλη κυκλοφορίας & µη συµψηφιζόµενος ΦΠΑ εισροών που
αντιστοιχεί σε δαπάνες ΕΙΧ 64.00.χχ Έξοδα κίνησης (καύσιµα, λιπαντικά κλπ) 64.01.χχ Έξοδα
ταξιδίων (δαπάνη κίνησης εταιρικού ΕΙΧ που έγινε στο πλαίσιο υπηρεσιακού ταξιδιού) 66.χχ
Αποσβέσεις (ιδιόκτητων) Ε.Ι.Χ.
Το άρθρο 31 παράγραφος 1 περ. β’ ΚΦΕ του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11
παράγραφος 5 του Ν. 3842/2010 ορίζει σχετικώς τα ακόλουθα:
Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που
καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα ως εξής:
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως µε κυλινδρισµό µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά σε
ποσοστό 70% του ύψους των µισθωµάτων,
- για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό 35% του
ύψους των µισθωµάτων.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Πληροφορηθείτε από τους αρµόδιους της ελεγχόµενης επιχείρησης εάν ακολουθείται η παραπάνω
κωδικαρίθµηση ή εάν χρησιµοποιούνται και άλλοι λ/σµοι για το συγκεκριµένο σκοπό. Ελέγξτε εάν
οι δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της εταιρείας (ιδιόκτητων, leasing, µακροχρόνια µίσθωση) που
αφορούν ενοίκια (µισθώµατα), ασφάλιστρα, επισκευές, συντηρήσεις, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα
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κίνησης (καύσιµα – λιπαντικά - διόδια) και αποσβέσεις παρακολουθούνται σε χωριστούς
υπολογαριασµούς στα βιβλία της εταιρείας µε βάση τον κυβισµό τους, δηλαδή µέχρι 1.600cc και
πάνω από 1.600cc. Αθροίστε τα ποσά των ως άνω λογαριασµών δαπανών για τα αυτοκίνητα µέχρι
1.600cc και για τα αυτοκίνητα πάνω από 1.600cc. Στα σύνολα αυτά εφαρµόστε αντίστοιχα τα
ποσοστά 70% και 35% για να υπολογίσετε το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει φορολογικά. Το
υπόλοιπο ποσό κάθε κατηγορίας (µε βάση τον κυβισµό) θα πρέπει να αναµορφωθεί φορολογικά
στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της εταιρείας.
Σε περίπτωση όπου οι σχετικές δαπάνες δεν παρακολουθούνται σε ξεχωριστό υπολογαριασµό
ανάλογα µε τον κυβισµό των χρησιµοποιούµενων Ε.Ι.Χ, θα πρέπει να ζητηθεί από την ελεγχόµενη
επιχείρηση ο διαχωρισµός των κατ’ είδος δαπανών µε βάση το προαναφερθέν κριτήριο (κυβισµό).

8.2.5 ∆εδουλευµένοι τόκοι
Οι χρεωστικοί τόκοι καταχωρούνται συνήθως σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 65 ΕΓΛΣ «Τόκοι
και συναφή έξοδα». Οι τόκοι που αναλογούν σε δάνεια τα οποία ελήφθησαν κατά την
κατασκευαστική περίοδο καταχωρούνται σε κατάλληλους υπολογαριασµούς του Λ/σµού 16.18
«Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» (η σχετική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα της
περιόδου γίνεται µέσω των αποσβέσεων). Ενδεχοµένως, η εταιρεία να καταχωρεί τυχόν τόκους
υπερηµερίας σε κατάλληλους υπολογαριασµούς του Λ/σµού 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα
έξοδα». Τέλος τόκοι προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ενδεχοµένως να έχουν καταχωρηθεί
σε υπολογαριασµούς του Λ/σµού 82.00 «Έξοδα προηγούµενης χρήσης».
Οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ανεξάρτητα
αν το δάνειο έχει ληφθεί από ηµεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα (Υπ. Οικ.
1004479/10038/Β0012/4.6.2002), επίσης η προµήθεια και τα προεξοφλητικά έξοδα που χρεώνουν
οι τράπεζες σε περίπτωση προεξόφλησης των δόσεων καρτών πελατών ανωνύµων εταιρειών
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που αφορούν οι προεξοφληθείσες αυτές δόσεις.
Με το άρθρο 31 παράγραφος 1 περ. δ του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11
παράγραφος 7 του Ν. 3842/2010, ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως
εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης.
Εξαιρούνται:
• Οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων προς το δηµόσιο ή
άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
• Οι τόκοι δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών,
εταιρικών µεριδίων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι πιο πάνω συµµετοχές µεταβιβάζονται εντός
δύο (2) ετών από το χρόνο απόκτησης τους,
• Οι τόκοι δανείου που λαµβάνει για την αγορά µετοχών ή µερίδων σε οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος που περιλαµβάνει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 51Α ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο
7 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές,
• Οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνεται σε συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων
από τις εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το
τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων
81

Αρχές που διέπουν την έκπτωση των τόκων από τα ακαθάριστα έσοδα:
- Τα δάνεια ή οι πιστώσεις πρέπει να έχουν συνασθεί και να χρησιµοποιούνται προς το συµφέρον
της επιχειρήσεως.
- Οι τόκοι πρέπει να είναι δεδουλευµένοι.
- Εκπίπτουν οι συµβατικοί τόκοι υπερηµερίας των δανείων ή πιστώσεων
- Η φορολογική αρχή δεν δικαιούται να αµφισβητήσει το ύψος του επιτοκίου του δανείου ή της
πιστώσεως
- Παρακράτηση φόρου επί των δουλευµένων τόκων επί µεταβιβάσεως οµολόγων.
- ∆εν εκπίπτει, αλλά µειώνει τα αφορολόγητα έσοδα, το ποσό των χρεωστικών τόκων που
αναλογεί στα έσοδα αυτά.
- Τόκοι επί του ίδιου κεφαλαίου, δεν είναι σωστό να υπολογίζονται τόκοι επί καταβληµένου ιδίου
κεφαλαίου.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ενηµερωθείτε από το αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας αν γίνεται χρήση των ως άνω Λ/σµών
καθώς και του Λ/σµού 65 του ΕΓΛΣ.
2. Ελέγξτε και καταγράψτε, αφού πρώτα συγκεντρώσετε τα σχετικά παραστατικά δαπανών, τις
περιπτώσεις τόκων που αφορούν σε:
α) τόκους υπερηµερίας προς το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. για οφειλή φόρων, τελών, εισφορών και
προστίµων. Οι τόκοι αυτοί δεν εκπίπτουν φορολογικά. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι οι τόκοι
υπερηµερίας για δάνεια ή πιστώσεις (π.χ. από τράπεζες) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
εταιρείας εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.
β) τόκους δανείων για αγορά µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών εφόσον διαπιστώσετε ότι η
επιχείρηση µεταβίβασε τις εν λόγω µετοχές πριν την παρέλευση διετίας από το χρόνο κτήσης
αυτών, καθώς και στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης των σχετικών τόκων.
γ) τόκους δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ή µερίδων σε οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος µη συνεργάσιµο φορολογικά ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς.
Οι τυχόν τόκοι της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
της εταιρείας για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος.
δ) τόκους δανείων από συνδεδεµένα µέρη (επιχειρήσεις).
3. Ειδικότερα, ελέγξτε µε βάση τα αναλυτικά καθολικά των λογαριασµών δανείων ή/και
πιστώσεων της επιχείρησης µε απλές συνδεδεµένες επιχειρήσεις ότι το συνολικό ύψος αυτών κατά
µέσο όρο και διαχειριστική χρήση δεν ξεπερνά το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων αυτής. Σε
αντίθετη περίπτωση (υπέρβασης του λόγου 3:1) υπολογίστε το ύψος του ποσού των τόκων των εν
λόγω δανείων το οποίο θα πρέπει να αναµορφωθεί φορολογικά.
4. Συγκεκριµένα, για επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους βάσει ∆ΛΠ
λαµβάνονται τα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από τα φορολογικά τους βιβλία (ή από τον Πίνακα
Συµφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης) κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού.
Σχετικά µε τον υπολογισµό της σχέσης 3:1 ορίζεται ότι στο συνολικό ύψος των δανείων από
συνδεδεµένες προστίθενται όχι µόνο τα οµολογιακά δάνεια από αυτές, αλλά και τα δάνεια που
έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις (π.χ. τράπεζες) για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε
µορφή εγγύηση από τις ανωτέρω συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Εποµένως, αναγνωρίζονται προς
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έκπτωση οι τόκοι που καταβάλλει επιχείρηση σε άλλες µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις (π.χ. προς
τράπεζες) για δάνεια που έχουν χορηγήσει µε την εγγύηση συνδεδεµένης επιχείρησης. Ωστόσο, τα
δάνεια αυτά λαµβάνονται υπόψη στο συνολικό ύψος δανείων για τον υπολογισµό του κλάσµατος
3:1, το οποίο εφόσον υπερβαίνει το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων έχει ως αποτέλεσµα τη µη
έκπτωση των τόκων που καταβάλλονται στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά το µέρος που
αναλογούν στο υπερβάλλον. Σε αυτήν τη βάση, εάν o λόγος διαµορφώνεται σε 5:1 και οι τόκοι
δανείων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε € 5.000, τότε δεν εκπίπτουν τόκοι ύψους €
2.000.
Τέλος, για τον υπολογισµό του συνολικού ύψους δανείων από συνδεδεµένες επιχειρήσει
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτών κατά τη διαχειριστική χρήση, δηλαδή θα ληφθούν υπόψη
τα µηνιαία υπόλοιπα των Λ/σµών στους οποίους παρακολουθούνται τα συγκεκριµένα δάνεια.
5. Ειδικά για τους τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου σηµειώνουµε τα εξής (µε βάση τη
σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ 1005/2005):
- Σε περίπτωση που ο χρόνος πραγµατοποίησης της επένδυσης (κατασκευαστική περίοδος) διαρκεί
πέραν του έτους, οι τόκοι δανείων οι οποίοι λογίζονται ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, είναι αυτοί
που αφορούν συνολικά όλες τις χρήσεις µέχρι τη λήξη της χρήσης εντός της οποίας αρχίζει η
παραγωγική δράση της επιχείρησης και υπόκεινται είτε σε εφάπαξ απόσβεσή τους κατά την
ανωτέρω χρήση, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία αρχής γενοµένης από τη χρήση
αυτή.
- Οι τόκοι δανείου, το οποίο σύναψε επιχείρηση προκειµένου να υλοποιήσει επένδυση η οποία
αναφέρεται στην επέκταση των εγκαταστάσεων υφιστάµενου εργοστασίου της είναι δυνατόν για το
χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη της παραγωγικής δράσης των νέων έργων, να θεωρηθούν
έξοδα πρώτης εγκατάστασης και να αποσβεστούν είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε
µία πενταετία, αρχής γενοµένης από τη χρήση που άρχισε η παραγωγική λειτουργία της νέας
επένδυσης.
Βάσει των ανωτέρω, ελέγξτε τον ορθό υπολογισµό των αποσβέσεων της εταιρείας Σηµειώνουµε ότι
από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν µόνο οι δεδουλευµένοι τόκοι της χρήσης. Σε αυτή τη βάση
ελέγξτε κατά πόσο στα βιβλία της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί οι δεδουλευµένοι τόκοι. Τόκοι
δανείου που αναλογούν σε προηγούµενη διαχειριστική χρήση δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος. Εποµένως, εφόσον τόκοι πιστώσεων έχουν
καταχωρηθεί σε υπολογαριασµούς του Λ/σµού 82.00 «Έξοδα προηγούµενης χρήσης» δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος.
8.2.6 Αξία πρώτων υλών
Ελέγξτε εάν οι προµηθευτές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) πρώτων υλών, εµπορευµάτων ασκούν
δραστηριότητα ουσιαστική (δηλαδή παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες και πωλούν αγαθά) και δε
µεσολαβούν µόνο µε σκοπό την τιµολόγηση µε παράλληλη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
από τρίτο πρόσωπο.
Ειδικά για την αγορά αγαθών καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που γίνονται σε αξία CIF, ελέγξτε
τα σχετικά παραστατικά (συµφωνητικά µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, τιµολόγια, δελτία
αποστολής, εντάλµατα πληρωµών κλπ.). Σε περίπτωση που η αγορά πρώτων υλών γίνεται σε αξία
FOB, ελέγξτε το φάκελο εισαγωγής των σχετικών πρώτων υλών, όπου θα υπάρχει ανάλυση και των
συναφών υπηρεσιών.
8.2.7 Φόροι - Τέλη
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Οι συγκεκριµένες δαπάνες καταχωρούνται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 63
ΕΓΛΣ ή- σπανιότερα- σε υπολ/σµους εξόδων της οµάδας 8 του ΕΓΛΣ.
Επισηµαίνεται ότι οι φόροι - τέλη που αποτελούν αντικείµενο ελέγχου της περίπτωσης αυτής δεν
περιλαµβάνουν (και συνεπώς οι παρακάτω φόροι δεν δύνανται να εκπέσουν για σκοπούς
φορολογίας εισοδήµατος):
• To φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων ή άλλες αυτοτελείς φορολογίες (όπως είναι πχ. οι
φόροι επί της ακίνητης περιουσίας κλπ.) της κλειόµενης ή προηγούµενων χρήσεων, ποσά
περαιώσεως ή έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων.
Ο φόρος εισοδήµατος, σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετήσιων κερδών, καταχωρείται στο
λογαριασµό 88.08.
• Τους φόρους εισοδήµατος ή άλλων φορολογικών αντικειµένων που καταλογίζονται από το
φορολογικό έλεγχο καθώς και τα σχετικά πρόστιµα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – τα
σχετικά ποσά παρακολουθούνται κατά κανόνα σε άλλους λ/σµους.
• Τυχόν παρακρατούµενο φόρο επί ποσών που καταβλήθηκαν σε αλλοδαπούς (κυρίως) δικαιούχους
και το ποσό της παρακράτησης φόρου βάρυνε την ελεγχόµενη επιχείρηση και δεν αφαιρέθηκε από
το καταβλητέο στο δικαιούχο ποσό, όπως θα έπρεπε κανονικά
Αντίθετα, η υπόψη περίπτωση περιλαµβάνει φόρους ή τέλη, όπως είναι ενδεικτικά:
• To χαρτόσηµο µισθωµάτων (ενοικίων) και άλλων πράξεων ή συµβάσεων (πχ. δανείων κλπ).
• Οι δηµοτικοί φόροι (αυτοτελώς ή µέσω λ/σµων ∆ΕΚΟ κοινής ωφέλειας
• Το δηµοτικό τέλος διαφήµισης
• Τέλη κυκλοφορίας ΕΙΧ και µη συµψηφιζόµενος ΦΠΑ εισροών δαπανών ΕΙΧ (µε βάση τους
περιορισµούς του ανωτέρω βήµατος ελέγχου 5 στην παρούσα ενότητα)
• Τυχόν δαπάνη από pro-rata ΦΠΑ (µη συµψηφιζόµενο ΦΠΑ εισροών µε βάση την
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ)
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι τα ποσά προς έκπτωση από τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών δεν αφορούν
κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (i) παραπάνω.
2. Ελέγξτε ότι τα ποσά των φόρων, τελών και δικαιωµάτων που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία
στην διάρκεια της χρήσης αφορούν την ίδια την επιχείρηση και όχι τρίτους (π.χ. προσωπικό,
εταίρους, µετόχους, θυγατρικές εταιρείες κλπ.).
8.2.8 Αποσβέσεις
Ο έλεγχος θα γίνει µε βάση το Μητρώο Παγίων της ελεγχόµενης χρήσης (Φορολογικό Μητρώο
Παγίων για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα IFRS), το οποίο θα πρέπει κατά προτίµηση να ληφθεί
σε ηλεκτρονική µορφή. Η επιβάρυνση της χρήσης µε αποσβέσεις καταχωρείται στη χρέωση των
οικείων υπολογαριασµών του πρωτοβαθµίου Λ/σµου 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών της
οµάδας 1 του ΕΓΛΣ που αφορά αποσβεσθέντα πάγια (υπολ/σµος της µορφής 1Χ.99.ΧΧ).
Προϋποθέσεις για την αναγνώριση της δαπάνης των αποσβέσεων ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα
έσοδα:
- Το περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται πρέπει να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση.
- Το περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται πρέπει να χρησιµοποιείται από την
επιχείρηση.
- Οι αποσβέσεις πρέπει να έχουν υπολογιστεί µε βάση τους νόµιµους συντελεστές
84

απόσβεσης.
- Το ποσό της απόσβεσης πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχειρήσεως.
- Οι αποσβέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αποσβεστέα αξία.
- Ο σωστός χρόνος έναρξης και λήξης διενέργεια των αποσβέσεων.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Με βάση δείγµα (το δείγµα να προέρχεται από διαφορετικές κατηγορίες παγίων µε διαφορετικό
συντελεστή απόσβεσης):
- πέντε (5) ενσώµατων παγίων που είχαν αποκτηθεί σε χρήσεις πριν την ελεγχόµενη,
- τουλάχιστον δέκα (10) παγίων που αποκτήθηκαν εντός της ελεγχόµενης χρήσης
επιβεβαιώστε ότι έχουν καταχωρηθεί στον ορθό λογαριασµό, κατ’ είδος παγίου και ότι στην
συγκεκριµένη κατηγορία παγίων χρησιµοποιείται ο ορθός συντελεστής απόσβεσης που
προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
2. Ελέγξτε σε δειγµατοληπτική βάση, σε επίπεδο συνολικών αποσβέσεων χρήσης ανά
κατηγορία/υποκατηγορία ενσώµατων και µη παγίων ότι οι συντελεστές αποσβέσεων που εφαρµόζει
η εταιρεία είναι αυτοί που προβλέπονται στο Π∆ 299/2003.
3. Ειδικότερα για τον υπολογισµό των αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν
στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τον κατώτερο ή
τον ανώτερο συντελεστή ή οποιονδήποτε άλλο ενδιάµεσο µεταξύ κατώτερου και ανώτερου και µε
την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιµοποιείται µέχρι την πλήρη απόσβεση
των εν λόγω παγίων.
Για πάγια της ίδιας κατηγορίας που αγοράστηκαν σε άλλη χρήση, µπορεί να επιλεγεί διαφορετικός
συντελεστής µεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου ή άλλου ενδιάµεσου συντελεστή. Πάγια
στοιχεία αξίας µέχρι € 1.200 µπορούν να αποσβεστούν εφάπαξ στην χρήση κατά την οποία
χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
Οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις µετά από αυτή στην οποία
άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους µπορούν να προβούν σε απόσβεση µε συντελεστή 0% ή 50%
του ισχύοντος ποσοστού µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που θα επιλεγεί δεν θα
µεταβάλλεται από χρήση σε χρήση.
4. Πληροφορηθείτε από την ελεγχόµενη επιχείρηση εάν υπήρξαν κατά την υπόψη διαχειριστική
χρήση πάγια εκτός εκµετάλλευσης, ζητείστε κατάσταση αυτών και επιβεβαιώστε µε βάση το
Μητρώο Παγίων ότι δεν λογίστηκαν σχετικές αποσβέσεις εντός της ελεγχόµενης χρήσης.
5. Πληροφορηθείτε εάν συνέτρεξε περίπτωση απόσβεσης µε άλλη µέθοδο πλην της σταθερής
ετήσιας απόσβεσης (πχ. φθίνουσα απόσβεση) και ελέγξτε, µε βάση δείγµα από το Μητρώο Παγίων
εάν οι σχετικοί υπολογισµοί είναι σύµφωνοι προς τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας
ή ειδικών νόµων.
6. Λάβετε από την ελεγχόµενη επιχείρηση ανάλυση των εκποιήσεων (πωλήσεων) παγίων εντός της
υπόψη χρήσης και επανελέγξατε, σε δείγµα 2-5 τέτοιων εκποιήσεων τον ορθό υπολογισµό των
αποσβέσεων που διενεργήθηκαν µέχρι τη στιγµή της πώλησης. Πληροφορηθείτε εάν συνέτρεξε
περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου που µισθώνει η ελεγχόµενη επιχείρηση.
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7. Πληροφορηθείτε εάν στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης (και
ειδικότερα στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, όπου προβλέπεται) περιλαµβάνονται ενδεχοµένως
και πάγια που προήλθαν από µετασχηµατισµούς µε βάση τις διατάξεις του Ν∆. 1297/1972. Στην
περίπτωση αυτή, οι αποσβέσεις που υπολογίζονται στο µέρος της υπεραξίας που αναλογεί στην
αναπόσβεστη αξία των προερχοµένων - από την απορροφώµενη επιχείρηση - παγίων και προέκυψε
από την αποτίµηση λόγω εφαρµογής του Ν∆. 1297/1972 δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση για
σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, επιλέξτε δείγµα 5 παγίων
προερχοµένων από µετασχηµατισµό βάσει Ν∆. 1297/1972, επαναϋπολογίστε τις σχετικές
αποσβέσεις και επιβεβαιώστε ότι δεν έχει εκπεσθεί για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος της
ελεγχόµενης χρήσης το µέρος αυτών που αφορά υπεραξία του Ν∆.1297/72.
8.2.9 ∆απάνες βελτιώσεων/προσθηκών σε µισθωµένα ακίνητα
Τα ποσά των σχετικών προσθηκών και βελτιώσεων καταχωρούνται συνήθως σε υπολογαριασµούς
του λ/σµου 11.07 ΕΓΛΣ «Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων». Τα ποσά των
δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα στις χρήσεις που
διαρκεί η µίσθωση.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε ότι ο συντελεστής απόσβεσης των δαπανών αυτών έχει υπολογιστεί µε βάση τα έτη της
µίσθωσης καθώς επίσης και ότι είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο συντελεστή που ορίζει το
Π.∆. 299/2003 για το συγκεκριµένο πάγιο. Εάν είναι µικρότερος, τότε θα εφαρµοστεί ο
συντελεστής που προβλέπεται από το Π∆ για το ίδιο πάγιο εάν αυτό ήταν ιδιόκτητο.
8.2.10 Ζηµιά από πώληση/κατεδάφιση ακινήτων
Ελέγξτε σε περίπτωση ζηµίας από πώληση ακινήτου ότι για τον προσδιορισµό της η τιµή πώλησης
δεν ήταν µικρότερη από αυτή που προκύπτει από τις διατάξεις περί µεταβίβασης ακινήτων. Εάν
ήταν µικρότερη, η διαφορά µέχρι την αξία που υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις περί
µεταβίβασης ακινήτων (αντικειµενική αξία) δεν εκπίπτει φορολογικά.
Σηµειώνουµε ότι η τυχόν διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου και της τιµής
πώλησης δεν εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, οπότε και θα πρέπει να ζητηθεί από το
αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας ο υπολογισµός της αντικειµενικής αξίας του πωληµένου
ακινήτου.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου λάβετε τα σχετικά φύλλα υπολογισµού,
το
συµβόλαιο
µεταβίβασης
και
τα
σχετικά
παραστατικά
πώλησης.
Ελέγξτε ότι η αναπόσβεστη αξία των κατεδαφισθέντων κτιρίων δεν εκπέστηκε φορολογικά.
8.2.11 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Η σχετική δαπάνη που αφορά την υπόψη πρόβλεψη καταχωρείται, κατά κανόνα, στον Λ/σµο 83
ΕΓΛΣ (συνήθως 83.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και σπανιότερα σε υπολ/σµους
του Λ/σµου 68 ΕΓΛΣ, µε πίστωση του λ/σµου 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις».
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ζητείστε από την ελεγχόµενη επιχείρηση ανάλυση κίνησης της σχετικής πρόβλεψης εντός της
ελεγχόµενης χρήσης, που θα περιλαµβάνει αρχικό υπόλοιπο (απογραφής), αύξηση της πρόβλεψης
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µε χρέωση του αποτελέσµατος της χρήσης, χρησιµοποίηση της πρόβλεψης για διαγραφή
επισφαλών απαιτήσεων, αναστροφή µη χρησιµοποιηµένης πρόβλεψης µε πίστωση του
αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και τελικό υπόλοιπο της ελεγχόµενης χρήσης. Σε περίπτωση
όπου ή εταιρεία προβαίνει σε σχηµατισµό πρόβλεψης πέραν της φορολογικά αναγνωριζόµενης
προς έκπτωση, θα πρέπει να ζητηθεί ο διαχωρισµός των σχετικών ποσών στην ανάλυση που θα
συντάξει η επιχείρηση.
2. Ζητείστε από την επιχείρηση κατάσταση µε διαγραφές υπολοίπων πελατών ή χρεωστών που
έγινε µε απευθείας επιβάρυνση του αποτελέσµατος, χωρίς δηλ. να περάσει από το σχετικό
λογαριασµό πρόβλεψης επισφαλειών.
3. Ελέγξτε τον υπολογισµό της πρόβλεψης µε ποσοστό 0,5% στην αξία των τιµολογίων πωλήσεων
ή/και παροχής υπηρεσιών αφού αφαιρέσετε επιστροφές, εκπτώσεις, ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Για τον υπολογισµό της πρόβλεψης δεν συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών
προς το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, ∆ΕΚΟ και Ν.Π.∆.∆.
4. Ελέγξτε ότι η σωρευµένη πρόβλεψη επισφαλών πελατών δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες» (κατά κανόνα λ/σµος 30 του ΕΓΛΣ) κατά την
ηµεροµηνία τέλους της ελεγχόµενης χρήσης αφού αφαιρεθούν τα υπόλοιπα του δηµοσίου, ΟΤΑ,
δηµοσίων επιχειρήσεων, ∆ΕΚΟ και Ν.Π.∆.∆.
5. Ελέγξτε το ποσοστό υπολογισµού της πρόβλεψης για ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων (πχ. εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και αποχέτευσης,
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, εκµετάλλευσης
επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών,
λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών) είναι 1% µε βάση τις ειδικότερες διατάξεις
που ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές. Εάν η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει περισσότερους από έναν
κλάδους δραστηριότητας, να επιβεβαιωθεί ότι εφαρµόζεται ο ορθός κατά περίπτωση συντελεστής,
από τους προαναφερθέντες. Εάν η ελεγχόµενη είναι χρηµατιστηριακή εταιρεία η ΑΕΠΕΥ ελέγξτε
ότι εφαρµόζεται ο συντελεστής πρόβλεψης 0,5%.
Σε περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων πελατών πάνω από € 1.000 ελέγξτε τη γνωστοποίηση προς
αυτούς από την επιχείρηση και την υποβολή στην αρµόδια ∆ΟΥ συγκεντρωτικής κατάστασης µε
τα πλήρη στοιχεία των πελατών αυτών. Ειδικά για χρήσεις που λήγουν σε ηµεροµηνίες
διαφορετικές της 31 ∆εκεµβρίου, ελέγξτε ότι τυχόν υφιστάµενο, κατά τη λήξη της προηγούµενης
διαχειριστικής χρήσης, υπόλοιπο φορολογικής πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, µεταφέρθηκε
εντός της ελεγχόµενης χρήσης σε πίστωση του φορολογικού αποτελέσµατος.
Για παράδειγµα, εταιρεία µε λήξη διαχειριστικής χρήσης την 30/6/2010 και υφιστάµενο υπόλοιπο
πρόβλεψης επισφαλειών σχηµατισµένης µε βάση τις φορολογικές διατάξεις (0,5% επί τζίρου κλπ.)
κατά την ηµεροµηνία αυτή στο λ/σµο 44.11 (ή άλλον οµοειδή), θα πρέπει να µεταφέρει το
υπόλοιπο αυτό στα έσοδα της χρήσης που θα λήξει την 30/6/2011. Οµοίως ισχύει και για
ελεγχόµενες επιχειρήσεις µε λήξη διαχειριστικής χρήσης την 30/9/2011 κλπ.
6. Επιβεβαιώστε ότι η επιχείρηση έχει συµπεριλάβει στις προς αναµόρφωση δαπάνες της
ελεγχόµενης χρήσης την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε πρόβλεψη επισφαλειών που
υπερβαίνει αυτήν που αναγνωρίζεται φορολογικά κατά τα ανωτέρω. Επίσης, για τις διαγραφές
υπολοίπων πελατών που έγιναν πέραν της φορολογικά αναγνωριζόµενης πρόβλεψης επισφαλειών
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της χρήσης, να εξετασθεί εάν είναι, κατά περίπτωση, σύννοµη η έκπτωσή τους για σκοπούς
φορολογίας εισοδήµατος.
8.2.12 ∆ικαιώµατα / Έξοδα διοικητικής υποστήριξης
Οι εν λόγω δαπάνες καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασµούς στα βιβλία της εταιρείας
ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς πρέπει να ζητηθεί από την ελεγχόµενη
επιχείρηση να προσδιορίσει δαπάνες αυτής της φύσης µε αναγραφή του λογαριασµού που έχουν
καταχωρηθεί.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξετε εάν τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που είναι κάτοικοι ή έχουν έδρα ή είναι εγκατεστηµένοι σε µη συνεργάσιµα κράτη ή σε κράτη που
υπόκεινται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 51Α του Ν. 2238/1994). Σε αυτήν την
περίπτωση οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει ότι πρόκειται για
πραγµατικές συναλλαγές και δεν γίνονται µε σκοπό την µεταφορά κερδών και συνεπώς την
φοροαποφυγή ή την φοροδιαφυγή.
2. Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί:
- η ύπαρξη έγγραφης σύµβασης (η οποία θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί κατάλληλα στις
αρµόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές),
- η έκδοση τιµολογίου,
- η απόδοση στο ∆ηµόσιο του παρακρατούµενου φόρου (25%) το νωρίτερο της
πίστωσης του δικαιούχου στα βιβλία της εταιρείας ή της καταβολής της αµοιβής. Σε περίπτωση
απαλλαγής ή καταβολής µικρότερου φόρου από τον προβλεπόµενο βάσει των συµβάσεων περί
αποφυγής της διπλής φορολογίας, ζητήστε τα σχετικά δικαιολογητικά (το πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου της αµοιβής από τις αρµόδιες αλλοδαπές φορολογικές
αρχές στο οποίο να αναφέρεται ο δικαιούχος του εισοδήµατος και το οικείο έτος για το οποίο
χορηγείται το πιστοποιητικό, η δήλωση παρακρατηµένου φόρου και το διπλότυπο πληρωµής του
φόρου). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ακόµα και σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί η υποχρέωση
της εταιρείας προς τον αλλοδαπό δικαιούχο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας κλεισίµατος
ισολογισµού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζηµιώσεις ή τα
δικαιώµατα, χωρίς να έχει πραγµατικά καταβληθεί η αµοιβή, η εταιρεία οφείλει να έχει αποδώσει
το σχετικό φόρο,
- η εγγραφή ή καταβολή στη διάρκεια της χρήσης που αφορούν (αρχή του δεδουλευµένου),
- σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εµπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σε
σήµατα, µεθόδους εµπορίας ή διανοµής και άλλα συναφή δικαιώµατα, αυτά να µην έχουν
ενσωµατωθεί στην τιµή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τον κλάδο εµπορίας των
µικτών επιχειρήσεων,
- η µη υπέρβαση του ποσοστού καταβολής της επιχείρησης του µέσου όρου των ποσοστών που
καταβάλλουν επιχειρήσεις του ιδίου οµίλου σε άλλες χώρες. Ζητήστε έγγραφη διαβεβαίωση από
τη ∆ιοίκηση της εταιρείας ότι οι σχετικές δαπάνες υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισµούς καθώς
και έγγραφη διαβεβαίωση από τις εταιρείες του οµίλου, στις οποίες καταβάλλονται οι σχετικές
αµοιβές.
3. Ελέγξτε τυχόν σχετικά ευρήµατα του τελευταίου φορολογικού ελέγχου.
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8.2.13 ∆απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. ια του Ν.2238/1994, τα κριτήρια
χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας. Λίστα µε τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας
αναφέρεται στην Απόφαση Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 12962/3.11.1987
(Ν.1731/1987 - ΦΕΚ 161/Α).
Οι εν λόγω δαπάνες καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασµούς στα βιβλία της εταιρείας
ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε αν οι συγκεκριµένες δαπάνες αναφέρονται στη σχετική λίστα και υπάρχουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά / παραστατικά.
2. Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι όταν οι ανωτέρω δαπάνες υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το
µέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις,
αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που
πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις για τη µεταφορά της
φορολογικής ζηµίας, έχουν εφαρµογή για το υπόλοιπο ζηµιών που προκύπτει µετά την αφαίρεση
του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρµογής των δύο προηγούµενων εδαφίων είναι η
πιστοποίηση της πραγµατοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το
σκοπό αυτόν, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην
οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγµατοποίησής τους. ∆ιευκρινίζεται
ότι για την έκπτωση των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων ∆ΕΝ απαιτείται η πιστοποίησή τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ
για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη του επιπλέον 50% ως άνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
πιστοποίηση της πραγµατοποίησής τους από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
µετά από αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις απευθείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης.
3. Ελέγξτε εάν για την επιπλέον έκπτωση ποσού που αντιστοιχεί στο 50% των δαπανών
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας πληρούνται οι προϋποθέσεις και υπάρχει η σχετική
αίτηση προς την ΓΓΕΤ και βεβαίωση της τελευταίας για το είδος των δαπανών και το έτος
πραγµατοποίησης τους.
4. Ελέγξτε ότι ανωτέρω δαπάνες υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο όρο των αντίστοιχων
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις.
5. Ελέγξτε τυχόν ευρήµατα του τελευταίου φορολογικού ελέγχου.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η εταιρεία έχει κάνει εφαρµογή των ανωτέρω ευεργετικών
διατάξεων (50%), τότε τα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από κέρδη µη φορολογούµενα,
λόγω εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων υπόκεινται σε φορολογία.
8.2.14 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης
Ο έλεγχος θα γίνει µε βάση το Μητρώο Παγίων (ή άλλη σχετική ανάλυση που θα συνταχθεί από
την εταιρεία) της ελεγχόµενης χρήσης (Φορολογικό Μητρώο Παγίων για επιχειρήσεις που
εφαρµόζουν τα IFRS), το οποίο θα πρέπει κατά προτίµηση να ληφθεί σε ηλεκτρονική µορφή.
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Η επιβάρυνση της χρήσης µε αποσβέσεις καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασµών
του πρωτοβαθµίου Λ/σµου 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος» µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών της οµάδας 1 του ΕΓΛΣ που αφορά
αποσβεσθέντα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης κλπ (υπολ/σµος της µορφής 16.99.ΧΧ).
Ελέγξετε ότι τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται είτε
εφάπαξ στην χρήση που πραγµατοποιήθηκαν ή τµηµατικά και ισόποσα σε µία πενταετία µε ετήσιο
συντελεστή 20%.
Επισηµαίνεται ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν γίνεται επιµερισµός των αποσβέσεων µε βάση
«δωδεκατηµόρια» (διάστηµα σε µήνες µεταξύ του µήνα που έγινε η δαπάνη και του τέλους της
χρήσης), δηλ. ο συντελεστής 20% θα ισχύσει επί του συνολικού ποσού της κεφαλαιοποιηµένης
δαπάνης τόσο στη χρήση που αυτή διενεργήθηκε όσο και στις τέσσερις επόµενες χρήσεις.
8.2.15 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Η σχετική δαπάνη που αφορά την υπόψη πρόβλεψη καταχωρείται, κατά κανόνα, στον Λ/σµο 68
ΕΓΛΣ (συνήθως 68.00) «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία» και σπανιότερα σε υπολ/σµους των λογαριασµών της οµάδας 8 του ΕΓΛΣ, µε πίστωση
του λ/σµου 44.00 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία».
Κατά την ισχύουσα νοµοθεσία στην χώρα µας, ο εργοδότης πέρα από τις αποδοχές, τις εργοδοτικές
εισφορές, τα δώρα, τις άδειες και τα επιδόµατα αδείας που λογίζει και καταβάλλει στο προσωπικό
του, υποχρεούται να καταβάλλει στους εξερχόµενους της υπηρεσίας αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών του εξερχοµένου, το χρόνο απασχολήσεως του σε
αυτών και από το λόγο εξόδου από την υπηρεσία. Το ποσό της αποζηµίωσης που η επιχείρηση θα
καταβάλλει στον εργαζόµενο αυξάνει προοδευτικά µε την πάροδο του χρόνου, ενώ η καταβολή της
αποζηµιώσεως θα γίνει στη µεταγενέστερη εκείνη χρήση που αυτός θα εξέλθει της υπηρεσίας.
Έτσι, σύµφωνα µε τις παραδεδειγµένες λογιστικές αρχές, η επιχείρηση υποχρεούται, στο τέλος
κάθε χρήσεως, να σταθµίζει το ύψος της αποζηµιώσεως που οφείλει στο προσωπικό της κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού της και, µε χρέωση λογαριασµού οργανικών εξόδων, να
πιστώνεται ένα λογαριασµό προβλέψεως, ο οποίος θα χρεώνεται µε τα ποσά των αποζηµιώσεων
που η επιχείρηση θα καταβάλλει στους εξερχόµενους της υπηρεσίας σε µεταγενέστερες χρήσεις.
Αν η επιχείρηση δεν προβαίνει στο σχηµατισµό τέτοιας προβλέψεως, ο ισολογισµός της είναι
ψευδής κατά τα οφειλόµενα ποσά αποζηµιώσεων και τα αποτελέσµατα της χρήσεως διογκωµένα
και εικονικά κατά το ποσό των αποζηµιώσεων που αναλογούν στη χρήση, µε περαιτέρω συνέπεια
τη διανοµή κι φορολογία εικονικών κερδών, δηλαδή ουσιαστικά τη διανοµή και φορολογία των
κεφαλαίων της µε τις καταστρεπτικές για το µέλλον της συνέπειες.
Τα ποσά των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού, κατά το χρόνο διενέργειας των
προβλέψεων, δεν είναι εκκαθαρισµένα / οριστικά και συνεπώς, σύµφωνα µε όσα δέχεται η
φορολογική νοµοθεσία τα ποσά αυτά δεν πρέπει να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα
φορολογικά έσοδα κατά τον χρόνο αυτόν. Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η πρόβλεψη αυτή είναι
νοµοθετηµένη και συνεπώς ότι είναι δίκαιο να αναγνωρίζεται η έκπτωση της από τα φορολογητέα
έσοδα. Αλλά σήµερα όλες οι προβλέψεις είναι νοµοθετηµένες µε βάση την αρχή της
συντηρητικότητας, αλλά και µε βάση τη διάταξη του άρθρου 42ε παράγραφος 14 του Ν. 2190/1920
που οµιλεί περί προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα. Ο φορολογικός νοµοθέτης µε τις διατάξεις
του άρθρου 10 παράγραφος 12 του Ν. 2065/1992, που ενσωµατώθηκε στο άρθρο 31 παράγραφος 1
περ. ε του Ν 2238.1994, όρισε ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα «τα ποσά των προβλέψεων
για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε
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διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης του
κατά το επόµενο έτος».

∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ζητείστε από την ελεγχόµενη επιχείρηση ανάλυση κίνησης της σχετικής πρόβλεψης εντός της
ελεγχόµενης χρήσης, που θα περιλαµβάνει αρχικό υπόλοιπο (απογραφής), αύξηση της πρόβλεψης
µε χρέωση του αποτελέσµατος της χρήσης, χρησιµοποίηση της πρόβλεψης για διαγραφή λόγω
καταβολής αποζηµιώσεων απολυοµένων ή συνταξιοδοτουµένων, αναστροφή µη χρησιµοποιηµένης
πρόβλεψης µε πίστωση του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και τελικό υπόλοιπο της
ελεγχόµενης χρήσης.
2. Ελέγξτε ότι η κατά τα ανωτέρω επιβάρυνση του αποτελέσµατος της χρήσης για πρόβλεψη
αποζηµίωσης προσωπικού αναµορφώνεται φορολογικά µε εξαίρεση το µέρος του ποσού που αφορά
προσωπικό που θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης την αµέσως επόµενη, από την ελεγχόµενη,
χρήση.
3. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου εντός της ελεγχόµενης χρήσης καταβλήθηκε αποζηµίωση σε
απολυθέντες ή συνταξιοδοτούµενους εργαζοµένους (τα σχετικά ποσά της οποίας καταχωρούνται
συνήθως στον λ/σµο 60.05 ΕΓΛΣ, να ζητηθεί από την εταιρεία κατάσταση µε το ποσό της σχετικής
πρόβλεψης που έγινε σε προηγούµενες χρήσεις, χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό εντός της
ελεγχόµενης και αναµορφώθηκε «αρνητικά» για σκοπούς δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της
κλειόµενης χρήσης (κωδικός 461). Όµοια διαδικασία να ακολουθηθεί και για τις περιπτώσεις όπου
καταχωρήθηκε έσοδο (συνήθως σε υπολογαριασµό του Λ/σµου 84 Ε.Γ.Λ.Σ.) λόγω
αχρησιµοποίητης πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού που αφορά προσωπικό που αποχώρησε
οικειοθελώς από την επιχείρηση εντός της ελεγχόµενης χρήσης.
8.2.16 ∆απάνες διαφήµισης
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 64.02 ΕΓΛΣ
«Έξοδα προβολής και διαφήµισης». Είναι πιθανό να υπάρχουν διαφηµιστικές / προωθητικές
δαπάνες που υπόκεινται σε διαφηµιστικό τέλος και σε άλλους λογαριασµούς του ισοζυγίου, όπως
είναι ο 64.03 («έξοδα εκθέσεων»), ο 64.06 («δωρεές – επιχορηγήσεις») και ο 64.98 («διάφορα
έξοδα»). Εάν υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις και σε άλλους λογαριασµούς ή τα ποσά που
αφορούν την υπόψη δαπάνη δεν προκύπτουν άµεσα από το ισοζύγιο / αναλυτικό καθολικό των
σχετικών λογαριασµών, ζητείστε από την επιχείρηση να διαχωρίσει τις δαπάνες που κατέβαλλε για
το σκοπό αυτό και να σας παράσχει τη σχετική ανάλυση.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε την εκπτωσιµότητα των δαπανών διαφήµισης, τον χρόνο έκδοσης του σχετικού
παραστατικού µε την προϋπόθεση της καταβολής του δηµοτικού τέλους 2% όπου αυτό απαιτείται
και εφόσον αυτό έχει καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος του οικείου έτους. Οι περιπτώσεις διαφηµιστικών ή προωθητικών
ενεργειών που υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία/αποφάσεις
του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών.
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2. Επίσης για όσες δαπάνες διαφήµισης υπόκεινται σε αγγελιόσηµο να ελεγχθεί η καταβολή του
προκειµένου να µπορούν να εκπέσουν φορολογικά. Εάν το αγγελιόσηµο καταβάλλεται από το
διαφηµιστικό µέσο (πχ. εκδοτική επιχείρηση) αυτό θα αναφέρεται ξεχωριστά στο σχετικό τιµολόγιό
του µέσου αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόχρεος για την καταβολή του αγγελιοσήµου είναι
η διαφηµιζόµενη επιχείρηση – εν προκειµένω η εµπρόθεσµη καταβολή αποδεικνύεται από το
σχετικό καταθετήριο της Εθνικής Τράπεζας υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.
8.2.17 Μισθώµατα σε εταιρείες leasing
Κατά το ΕΓΛΣ, τα καταβαλλόµενα ενοίκια µίσθωσης (κινητών) παγίων στοιχείων βάσει του
Ν.1665/1986 καταχωρούνται στο Λ/σµό 62.04.
Τα ενοίκια που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρείες leasing εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα,
µε εξαίρεση αυτά που αφορούν ακίνητα κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου
(ΚΦΕ, άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιστ) – Πολ. 1005/14.1.2005.
Σε περίπτωση προεξόφλησης µισθωµάτων leasing εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα µόνο τα
µισθώµατα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα χρήση µε βάση την σύµβαση. Τα µισθώµατα
εποµένων χρήσεων που προεξοφλήθηκαν (δηλαδή προπληρώθηκαν στην εταιρεία Leasing πριν από
την αρχικά προβλεπόµενη ηµεροµηνία καταβολής), θα εκπεστούν αντίστοιχα από τα ακαθάριστα
έσοδα των χρήσεων που αφορούν (1109501/2342/Α0012/15-12004).
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε ότι δεν εκπέστηκε φορολογικά από τα µισθώµατα που καταβάλλει για ακίνητα η
µισθώτρια επιχείρηση στις εταιρείες του Ν. 1665/1986 ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης το µέρος του µισθώµατος που αναλογεί στην αξία του οικοπέδου. Ειδικότερα, στα
καταβαλλόµενα µισθώµατα περιλαµβάνεται τόσο το µέρος που αναφέρεται στο κτίριο
(εκπιπτόµενη δαπάνη) όσο και αυτό που αναφέρεται στο οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το
κτίριο (µη εκπιπτόµενη δαπάνη), άσχετα τελικά εάν έχει συνοµολογηθεί µε τη σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου ότι η αξία του οικοπέδου θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά
τη λήξη της σύµβασης. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, βάσει της
υπογραφείσας σύµβασης, προβλέπεται εξαρχής, κάποιο µίσθωµα να είναι πολλαπλάσιο των
άλλων, το ποσό αυτό θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία θα καταβληθεί.
Σε περίπτωση προεξόφλησης µισθωµάτων leasing εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα µόνο τα
µισθώµατα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα χρήση µε βάση τη σύµβαση. Τα µισθώµατα
επόµενων χρήσεων που προεξοφλήθηκαν (δηλαδή προπληρώθηκαν στην εταιρεία leasing πριν από
την αρχικά προβλεπόµενη ηµεροµηνία καταβολής), θα εκπεστούν αντίστοιχα από τα ακαθάριστα
έσοδα των χρήσεων που αφορούν. Ακόµα, τα µισθώµατα ακινήτου που καταβάλλει επιχείρηση σε
εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 1665/1986, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της και
όταν έχει υπεκµισθώσει το ακίνητο σε τρίτο, µε την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι
επιτηδευµατίας και ότι η µισθώτρια θα αναµορφώσει τα αποτελέσµατά της µε το µέρος των
µισθωµάτων που αντιστοιχεί στην αξία του οικοπέδου. Τέλος, τα µισθώµατα που καταβάλλει
επιχείρηση σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 1665/1986, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα της χρήσης εντός της οποίας καταβάλλει αυτά µε βάση τη συναφθείσα σύµβαση, όπως αυτό
επιβάλλεται από την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων που καθιερώνεται µε τις διατάξεις του
Κ.Φ.Ε., µε βάση την οποία οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν. Εποµένως,
σε περίπτωση που από τη συναφθείσα σύµβαση προβλέπεται περίοδος χάριτος για κάποιο χρονικό
διάστηµα και τα µισθώµατα που αντιστοιχούν στην περίοδο αυτή θα καταβάλλονται στην επόµενη
χρήση, εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύµφωνα µε τη σύµβαση. Ζητήστε και ελέγξτε
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τους όρους των σχετικών ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας leasing
(εκµισθωτή) βάσει των ανωτέρω. Σε περίπτωση που τα εν λόγω µισθώµατα καταβάλλονται σε
εταιρεία του εξωτερικού, η εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκπτωσιµότητας που
αναφέρονται στην υποενότητα «∆ικαιώµατα / Έξοδα διοικητικής υποστήριξης» του παρόντος (να
υπάρχει έγγραφη σύµβαση και τιµολόγιο, να έχει αποδοθεί ο σχετικός παρακρατηµένος φόρος
κλπ.).
8.2.18 Ζηµιές από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Κατά το ΕΓΛΣ, οι ζηµίες από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καταχωρούνται
µε τη γνωµάτευση του Ε.ΣΥ.Λ (268/2272/1996) στον λογαριασµό 64.91 «∆ιάφορές
(ζηµιές) από πράξεις hedging».
Επίσης, στον λογαριασµό 64.90 «∆ιαφορές (ζηµίες) από συµβάσεις παραγώγων». Η
ζηµία που προκύπτει από συµβάσεις επί παραγώγων που διαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ΑΕ δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα (Πολ. 1029/17.2.2006)
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε την έκπτωση της ζηµίας που προκύπτει από συµβάσεις ή πράξεις επί
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για κάλυψη κινδύνου.
Ζηµιές από Παράγωγα
Trading (για κερδοσκοπικούς
Hedging (για σκοπούς κάλυψης
σκοπούς)
κινδύνου)
Εισηγµένα
Μη εισηγµένα
Εισηγµένα
Μη εισηγµένα
∆εν εκπίπτουν
∆εν εκπίπτουν
∆εν εκπίπτουν
Εκπίπτουν

Τα κέρδη και οι ζηµιές της χρήσης από πράξεις επί εισηγµένων παραγώγων που χρησιµοποιούνται
για κερδοσκοπικούς σκοπούς (trading) συµψηφίζονται και αν προκύπτουν κέρδη, αυτά
αναµορφώνονται αρνητικά από τα φορολογικά κέρδη της χρήσης, ενώ αν προκύπτουν ζηµιές, αυτές
αναµορφώνονται προσθετικά. Επισηµαίνεται ειδικότερα ότι για τα κέρδη που είναι αφορολόγητα
πρέπει να σχηµατίζεται αφορολόγητο αποθεµατικό, ενώ αν µετά τον παραπάνω συµψηφισµό
προκύπτουν ζηµίες, τότε υπάρχει η δυνατότητα (άρθρο 38 του Ν.2238/1994) οι ζηµίες αυτές να
µεταφέρονται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προκειµένου να συµψηφισθούν µε κέρδη που θα
προκύψουν από αντίστοιχες πηγές στο µέλλον.
Ζητήστε σχετικό διαχωρισµό των παραγώγων από το αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας και
επαληθεύστε το σκοπό για τον οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί οι σχετικές πράξεις (trading ή
hedging) καθώς και το αν είναι εισηγµένα ή όχι.
8.2.19 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού
Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, οι δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού καταχωρούνται στο Λ/σµό 60.02.04
«Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού».
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι τα ποσά των δαπανών για επιµόρφωση προσωπικού εκπίπτουν φορολογικά εφόσον
σχετίζονται µε το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας, το αντικείµενο εργασιών του προσωπικού
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εντός της επιχείρησης ή µε τη χρήση υπολογιστών και προγραµµάτων αυτών που χρησιµοποιούνται
για τις ανάγκες της επιχείρησης.
2. Ζητήστε και ελέγξτε τους όρους των σχετικών συµβάσεων µεταξύ της εταιρείας και της
εταιρείας που διοργανώνει τα σεµινάρια, προκειµένου να διαπιστώσετε αν το σεµινάριο σχετίζεται
υποχρεωτικά µε κάποιον από τους ακόλουθους τοµείς:
• το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η συµµετοχή των χηµικών µιας
βιοµηχανίας σε σεµινάριο σχετικά µε την εξέλιξη της µεθόδου παραγωγής, προστασίας, κλπ.,
προϊόντων που παράγει η επιχείρηση,
• το αντικείµενο εργασιών του προσωπικού της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η συµµετοχή
στελεχών του τµήµατος πωλήσεων σε σεµινάριο marketing, κλπ.,
• τη χρήση ηλεκτρονικών. υπολογιστών γενικά ή ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν στην επιχείρηση (π.χ. παρακολούθησης
αποθεµάτων, ποιοτικής παρακολούθησης των παραγόµενων προϊόντων, κλπ.).
Περαιτέρω, η επιµόρφωση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µορφή µεµονωµένων
σεµιναρίων, είτε µε τη µορφή συµµετοχής του προσωπικού σε οµαδικά επιµορφωτικά
προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
κλπ.). Για την εφαρµογή των ανωτέρω, θα πρέπει η δαπάνη και το είδος του σεµιναρίου να
προκύπτει από τα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τον ΚΒΣ, παραστατικά.
Σε αυτήν τη βάση, δαπάνες για µεταπτυχιακά ακαδηµαϊκά προγράµµατα γενικής φύσης δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος υπό τις
ανωτέρω διατάξεις. Αντίθετα, θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σε όφελος του
δικαιούχου και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές προκειµένου να εκπέσουν φορολογικά.
Οµοίως, η δαπάνη εκµάθησης ξένων γλωσσών από ηµεδαπά στελέχη ή της ελληνικής γλώσσας από
αλλοδαπά στελέχη ελληνικής επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, εφόσον τα
ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα του δικαιούχου (δηλαδή θεωρούνται εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές).
Επίσης, εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την
εκπαίδευση των προσώπων που ασχολούνται µε τη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων.
Επιπροσθέτως, εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη φοίτηση των τέκνων
αλλοδαπών στελεχών τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, µε την προϋπόθεση ότι τα ποσά
αυτά υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα των στελεχών αυτών.
3. Ελέγξτε τα σχετικά παραστατικά αν έχουν εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας και όχι στο
συµµετέχοντα.
4. Ελέγξτε τη συµµόρφωση της εταιρείας βάσει ιστορικότητας στηριζόµενοι και στα ευρήµατα του
τελευταίου φορολογικού ελέγχου.
8.2.20 ∆απάνες Η/Υ για τηλεργασία
Ελέγξτε την εκπτωσιµότητα των δαπανών της επιχείρησης για αγορά Η/Υ και λογισµικού που
παρέχονται στους υπαλλήλους της για τηλεργασία.
Συγκεκριµένα, ο έλεγχος θα γίνει µε βάση το Μητρώο Παγίων της ελεγχόµενης χρήσης
(Φορολογικό Μητρώο Παγίων για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα IFRS). Ελέγξτε τη
συµµόρφωση της εταιρείας βάσει ιστορικότητας στηριζόµενοι και στα ευρήµατα του τελευταίου
φορολογικού ελέγχου.
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8.2.21 ∆απάνες ταξιδιών
Η σχετική δαπάνη καταχωρείται, κατά κανόνα, στον Λ/σµο 64.01 ΕΓΛΣ (και αντίστοιχους
υπολογαριασµούς) «Έξοδα ταξιδίων». Συνήθως τα έξοδα συγκεκριµένου ταξιδιού
συνυποβάλλονται από τον εργαζόµενο της επιχείρησης µε τη µορφή του εξοδολογίου, µε το οποίο
καλύπτονται δαπάνες που διενήργησε ο εργαζόµενος στο εκτός έδρας ταξίδι του. Κατά περίπτωση,
είναι πιθανό άλλες δαπάνες να βασίζονται σε ξεχωριστά παραστατικά, όπως πχ. αποδείξεις
πώλησης (αεροπορικών) εισιτηρίων ταξιδιωτικών γραφείων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 4 περ. α του Ν 2238/1994 δεν θεωρείται εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο «η αποζηµίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί,
εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από σχετικά παραστατικά στοιχειά, που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Κ.Β.Σ». Για το υπόλοιπο τµήµα των δαπανών που δεν καλύπτεται µε
δικαιολογητικά του Κ.Β.Σ. πρέπει να αντιµετωπίζεται ωε δαπάνης µισθοδοσίας και για να εκπεσθεί
από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, εκτός αν
από τη σχετική νοµοθεσία προβλέπεται σχετική απαλλαγή. ∆εν θεωρείται επαρκές δικαιολογητικό
για την έκπτωση του τµήµατος αυτού των δαπανών η έκδοση απόδειξης επαγγελµατικής δαπάνης
έστω και αν καταβλήθηκε στο ∆ηµόσιο φόρος 20% και το ανάλογο χαρτόσηµο (Υπ. Οικ. Εγγρ.
1022227/407/Α0012/12.4.2005)
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι για τις δαπάνες ταξιδιών υπάρχουν τα παραστατικά του γραφείου ταξιδιών, τα
εισιτήρια ή οι αποδείξεις πώλησης των εισιτηρίων. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν µετάβαση,
διαµονή και διατροφή στην αλλοδαπή.
2. Ελέγξτε ότι τα έξοδα διατροφής κάθε στελέχους δεν υπερβαίνουν το κόστος διαµονής τους στο
χρονικό διάστηµα της παραµονής τους.
3. Ελέγξτε, όπου αυτό είναι δυνατό από τα σχετικά παραστατικά, ότι η δαπάνη διενεργήθηκε
από/στο όνοµα εργαζοµένου της επιχείρησης και όχι τρίτων, άσχετων προς την επιχείρηση
προσώπων.
4. Ελέγξτε, µέσω σχετικής ερώτησης στους αρµόδιους της επιχείρησης, κατά πόσο το υπόψη ταξίδι
εξυπηρετούσε πράγµατι υπηρεσιακές ανάγκες (σκοπό του ταξιδιού) και όχι άλλους σκοπούς όπως
πχ. ταξίδι υπαλλήλων της επιχείρησης ως επιβράβευση απόδοσης, γεγονός το οποίο θα
συνεπαγόταν διαφορετική µεταχείριση από πλευράς φορολογικής εκπτωσιµότητας.
5. Ελέγξτε ότι τα σχετικά παραστατικά του ταξιδιού είναι τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
ΚΒΣ, τουλάχιστον για τα ταξίδια εσωτερικού.
6. Ελέγξτε ότι στα έξοδα ταξιδίων ή εξοδολόγιο δεν περιλαµβάνονται πρόσθετες αµοιβές προς
εργαζοµένους µε τη µορφή της εκτός έδρας αποζηµίωσης λόγω υπηρεσιακής µετακίνησης. Σε
περίπτωση που συµπεριλαµβάνονται τέτοια ποσά στο σχετικό εξοδολόγιο, ελέγξτε εάν
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συνυπολογίζονται στη µισθοδοσία του εργαζόµενου για τη συγκεκριµένη περίοδο. Σε διαφορετική
περίπτωση, δεν είναι καταρχήν δυνατό να αναγνωρισθούν φορολογικά προς έκπτωση.

8.2.22 ∆απάνες ξενοδοχείων
Η σχετική δαπάνη καταχωρείται, κατά κανόνα, στον Λ/σµο 64.01 ΕΓΛΣ (και αντίστοιχους
υπολογαριασµούς) «Έξοδα ταξιδίων» εάν αφορά υπηρεσιακή µετακίνηση προσωπικού της
επιχείρησης και στον Λ/σµο 64.02 ΕΓΛΣ (στον υπολογαριασµό «Έξοδα υποδοχής και
φιλοξενίας»).
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε τα ποσά που καταβάλλονται για διαµονή των εργαζόµενων λόγω εκτός έδρας εργασίας.
Τα ποσά αυτά εκπίπτουν εφόσον η απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαµονής απέχει
100 χλµ. και πάνω από την έδρα τους και τα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας.
2. Ελέγξτε ότι τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο αλλοδαπών πελατών,
αντιπροσώπων και στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και ειδικών επιστηµόνων
εκπίπτουν εφόσον το ξενοδοχείο είναι στον ίδιο νοµό µε την έδρα ή το υποκατάστηµα της εταιρείας
που βαρύνεται µε την δαπάνη.
8.2.23 Ανταποδοτικό τέλος συµµετοχής σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
Η περίπτωση αυτή αφορά δαπάνη της εταιρείας λόγω συµµετοχής της σε συλλογικό σύστηµα
διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών που συνδέονται µε τις πρώτες ύλες, τα εµπορεύσιµα αγαθά ή
τα υπολείµµατα / άχρηστα υλικά της παραγωγικής διαδικασίας ή τα αγαθά ή πάγια που
καταστρέφονται από την επιχείρηση. Πληροφορηθείτε από την εταιρεία εάν συντρέχει η
περίπτωση αυτή και ποιοι λ/σµοι του ισοζυγίου χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους επιχείρησης που συµµετέχει σε συλλογικό
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Το ποσό που καταβάλλεται βαρύνει την επιχείρηση και
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά το χρόνο, και συνεπώς τη
διαχειριστική χρήση, εντός της οποίας καταβλήθηκε.
8.2.24 ∆ώρα
Συνήθως οι δαπάνες που πραγµατοποιεί µια επιχείρηση για αγορές δώρων καταχωρούνται ως έξοδα
προβολής και διαφήµισης σε κατάλληλους υπολογαριασµούς του Λ/σµού 64.02 «Έξοδα προβολής
και διαφήµισης».
Τα ποσά των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή µη, εκπίπτουν εφόσον:
• φέρουν την επωνυµία της επιχείρησης,
• έχει καταβληθεί το αναλογούν δηµοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών
• το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.
∆ιευκρινίζεται ότι επώνυµα διαφηµιστικά δώρα είναι τα δώρα επί των οποίων τίθεται όχι µόνον
ολόκληρη η επωνυµία ή το σήµα της επιχειρήσεως, αλλά και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει
την ταυτότητα της επιχειρήσεως, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η
διαφήµιση
στην
οποία
απέβλεψε
καταρχήν
η
επιχείρηση.
Επίσης, αναφέρεται ότι η δαπάνη που πραγµατοποιεί επιχείρηση για την αγορά δώρων τα οποία
96

στη συνέχεια προσφέρει δωρεάν, µετά από κλήρωση, σε πωλητές - εργαζοµένους άλλης εταιρείας η
οποία είναι πελάτης της, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Ακόµα. η αξία των δώρων (ακίνητο, αυτοκίνητο κλπ.) που χορηγεί δωρεάν επιχείρηση σε πελάτες
της, µετά από κλήρωση, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Τέλος τα χρηµατικά ποσά και η αξία των δώρων που χορηγούν, µετά από κλήρωση, τα Καζίνο
στους πελάτες τους δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Αναζητήστε τους λογαριασµούς που καταχωρούνται δαπάνες για δώρα και ελέγξτε αν πληρούνται
οι προϋποθέσεις της εκπτωσιµότητας τους ως άνω.
Λάβετε αντίγραφα από τα σχετικά καταβληµένα τέλη διαφήµισης.
8.2.25 Παροχές επιβράβευσης απόδοσης
Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, οι παροχές επιβράβευσης στο προσωπικό της εταιρείας καταχωρούνται σε
κατάλληλους υπολογαριασµούς του Λ/σµού 60 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού». Ωστόσο, η
εταιρεία ανάλογα µε τις λογιστικές και διαχειριστικές της ανάγκες ενδεχοµένως να έχει
καταχωρήσει σχετικές παροχές στο προσωπικό σε άλλους λογαριασµούς (π.χ. 64 «∆ιάφορα έξοδα
τρίτων» κλπ.).
Επίσης, σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους
εργαζόµενους µε τη µορφή bonus, πριµ παραγωγικότητας και άλλες αµοιβές για την επιβράβευση
της απόδοσής τους, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον έχουν
καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει
κάθε ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και
γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε
είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο
αποκτάται από µισθωτούς γενικά.
Ειδικότερα, στα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:
α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες δωροεπιταγές,
β) η αξία των χορηγούµενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συµβεβληµένα καταστήµατα
µε την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόµενους µέχρι ποσού 6 ευρώ ανά διατακτική,
γ) το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου καθώς και του τεκµαρτού ενοικίου όπως αυτό
προσδιορίζεται µε βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994), για παροχή κατοικίας,
δ) το καταβαλλόµενο ποσό για οικιακό προσωπικό,
ε) τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης,
στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας
αυτοκινήτων για ΕΤΑ πάνω από 15.000 ευρώ βάσει ειδικής κλίµακας, ανεξάρτητα αν ανήκουν
στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένα µε οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή µέλος του
διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος
γενικά που χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο.
Σε αυτή τη βάση, για να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας για σκοπούς φορολογίας
εισοδήµατος οι σχετικές παροχές πρέπει να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές
εισφορές.
Επίσης, τονίζουµε ότι παροχές σε χρήµα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηµατικής αποτιµήσεως,
που γίνονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία, χωρίς νόµιµη ή συµβατική, για το σκοπό αυτόν,
υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του διοικητικού
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συµβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόµιµα αυτή,
λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, µε την προϋπόθεση ότι έχουν
βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης. Εν προκειµένω, πρέπει να
εξεταστεί ανά περίπτωση κατά πόσο οι εν λόγω παροχές υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Ακόµα, αµοιβές σε χρήµα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα,
όταν η παροχή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκηµα ακόµα και αν η καταβολή αυτών
πραγµατοποιείται στο εξωτερικό (ασχέτως υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών).
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι ποσά που καταβάλλονται από την επιχείρηση ως πρόσθετες παροχές στο προσωπικό
της, έχουν φορολογηθεί ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (δηλαδή έχουν υπολογιστεί οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ), προκειµένου να εκπεστούν φορολογικά.
2. Ειδικότερα, ελέγξτε αν στη σύµβαση εργασίας µεταξύ της εταιρείας και του απασχολούµενου
προβλέπονται επιπλέον παροχές.
3. Ελέγξτε τυχόν αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για απονοµή bonus και πριµ
παραγωγικότητας στο προσωπικό.
4. Ελέγξτε κατά πόσο οι εν λόγω παροχές συνεκκαθαρίζονται µε τις υπόλοιπες αποδοχές του,
δηλαδή κατά πόσο υπολογίζονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και αποδίδεται ο
σχετικός ΦΜΥ. Σε περίπτωση απαλλαγής από τις ασφαλιστικές εισφορές, λάβετε τα σχετικά
δικαιολογητικά απαλλαγής (σε περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού που ασφαλίζεται στο
εξωτερικό).
5. Ελέγξτε τη συµµόρφωση της εταιρείας βάσει ιστορικότητας στηριζόµενοι και στα ευρήµατα του
τελευταίου φορολογικού ελέγχου.
8.2.26 ∆απάνες διοργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων
Η σχετική δαπάνη καταχωρείται, κατά κανόνα, στον Λ/σµο 64.02 ΕΓΛΣ (και αντίστοιχους
υπολογαριασµούς) «Έξοδα προβολής και διαφήµισης» ή/και 64.03 («έξοδα εκθέσεων).
Πληροφορηθείτε από την εταιρεία εάν χρησιµοποιούνται και άλλοι λογαριασµοί για το σκοπό αυτό
ώστε να επεκταθεί αντίστοιχα η ελεγκτική διαδικασία. Επισηµαίνεται ότι ανάλογα µε το
αντικείµενο εργασιών της ελεγχόµενης επιχείρησης, είναι πιθανό να υφίστανται και άλλες
κανονιστικές διατάξεις που ενδεχοµένως περιορίζουν την φορολογική εκπτωσιµότητα των υπόψη
ποσών (όπως πχ. στην περίπτωση των φαρµακευτικών επιχειρήσεων).
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε ότι οι δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για το προσωπικό ή
τους πελάτες πραγµατοποιούνται στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο µέρος στο οποίο
λειτουργεί υποκατάστηµά της, προκειµένου οι δαπάνες αυτές να αναγνωρισθούν προς έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδά της.
8.2.27 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 62.03
Ε.Γ.Λ.Σ. «Τηλεπικοινωνίες». Εάν οι λογαριασµοί της κινητής τηλεφωνίας δεν παρακολουθούνται
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σε ξεχωριστό λογαριασµό από ότι οι αντίστοιχοι της σταθερής τηλεφωνίας ή άλλων
τηλεπικοινωνιακών δαπανών, ζητείστε από την επιχείρηση να προβεί στο διαχωρισµό αυτό και να
σας παράσχει τη σχετική ανάλυση που αφορά δαπάνες µόνο για κινητή τηλεφωνία.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε ότι το ποσό των εξόδων κινητής τηλεφωνίας αφορά λογαριασµούς κινητών τηλεφώνων οι
οποίοι δεν υπερβαίνουν τον αριθµό των απασχολούµενων υπαλλήλων της επιχείρησης. Υπό την
προϋπόθεση αυτή, ποσοστό 50% της συνολικής δαπάνης για κινητή τηλεφωνία θα αναγνωριστεί ως
εκπεστέα δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και το υπόλοιπο πρέπει να
αναµορφωθεί από την εταιρεία στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της ελεγχόµενης χρήσης.
8.2.28 ∆απάνες κάλυψης ενοικίου
Κατά το ΕΓΛΣ, τα ενοίκια που καταβάλλει η εταιρεία καταχωρούνται στο Λ/σµό 62.04 «Ενοίκια».
Ωστόσο, τα ενοίκια που αφορούν σε στέγαση του προσωπικού της στο Λ/σµό 60.02.01 «Έξοδα
στεγάσεως».
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι ποσά που καταβάλλονται από την επιχείρηση για ενοίκια κατοικίας εργαζόµενων,
έχουν φορολογηθεί ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (δηλαδή έχουν υπολογιστεί οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ), προκειµένου να εκπεστούν φορολογικά.
2. Ειδικότερα, ελέγξτε το ιδιωτικό συµφωνητικό, προκειµένου να διαπιστώσετε ποια είναι τα
συµβαλλόµενα µέρη (π.χ. µεταξύ εταιρείας και εκµισθωτή).
3. Ελέγξτε αν στο ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρεται το όνοµα του υπαλλήλου της εταιρείας για το
οποίο η εταιρεία καταβάλλει το µίσθωµα και ελέγξτε κατά πόσο οι εν λόγω αποδοχές
συνεκκαθαρίζονται µε τις υπόλοιπες αποδοχές του, δηλαδή κατά πόσο υπολογίζονται οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και αποδίδεται ο σχετικός ΦΜΥ. Σε περίπτωση απαλλαγής
από τις ασφαλιστικές εισφορές, λάβετε τα σχετικά δικαιολογητικά απαλλαγής (σε περίπτωση
αλλοδαπού προσωπικού που ασφαλίζεται στο εξωτερικό).
4. Ζητείστε και ελέγξτε τη λίστα µε τα καταβληµένα ενοίκια που υποβλήθηκε µε την περσινή
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
5. Ελέγξτε τη συµµόρφωση της εταιρείας βάσει ιστορικότητας στηριζόµενοι και στα ευρήµατα του
τελευταίου φορολογικού ελέγχου.
6. ∆ιευκρινιστικά αναφέρεται ότι εκπίπτει το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες
ταξιδιών που πραγµατοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε
αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήµονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση στην
αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα έξοδα διατροφής
αναγνωρίζονται µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαµονής. µε την προϋπόθεση ότι ο
σκοπός του ταξιδιού συνδέεται µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης. Επίσης,
εκπίπτει το ποσό 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. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση
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του τόπου εργασίας και προσωρινής διαµονής πρέπει να απέχει από τη µόνιµη κατοικία του
εργαζοµένου 100 χιλιόµετρα και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνοµα
της επιχείρησης.
7. Ελέγξτε τις σχετικές προϋποθέσεις ανά περίπτωση από τα απαιτούµενα παραστατικά.
8.2.29 ∆απάνες Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 60.02
Ε.Γ.Λ.Σ. «Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού». Εάν υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις
και σε άλλους λογαριασµούς ή τα ποσά που αφορούν την υπόψη δαπάνη δεν προκύπτουν άµεσα
από το ισοζύγιο / αναλυτικό καθολικό των σχετικών λογαριασµών, ζητείστε από την επιχείρηση να
διαχωρίσει τις δαπάνες που κατέβαλλε για το σκοπό αυτό και να σας παράσχει τη σχετική ανάλυση.
Επισηµαίνεται ότι η φορολογική εκπτωσιµότητα της δαπάνης για παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς τέκνων υπαλλήλων της ελεγχόµενης επιχείρησης καταλαµβάνει περιοριστικά και µόνο τη
συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα. Συνεπώς, εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι στους σχετικούς
υπολογαριασµούς περιλαµβάνονται πχ. και δίδακτρα οποιασδήποτε σχολικής βαθµίδας (πέραν του
νηπίου) για τέκνα υπαλλήλων, τότε η συγκεκριµένη δαπάνη θα θεωρηθεί εκπεστέα µόνο εάν
συµπεριληφθεί στις αποδοχές του υπόψη εργαζοµένου και υπαχθεί σε φορολογία ή/και
ασφαλιστικές εισφορές µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι ο δικαιούχος της παραπάνω αµοιβής τυγχάνει πράγµατι µισθωτός ή εργάτης της
ελεγχόµενης επιχείρησης µε αναδροµή στις µισθοδοτικές καταστάσεις, ΑΠ∆ ΙΚΑ ή άλλο
πρόσφορο µέσο για την ελεγχόµενη περίοδο.
2. Ελέγξτε ότι για τα ποσά που καταβάλλονται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς, η
απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται προς την επιχείρηση και στην αιτιολογία θα πρέπει να
αναγράφεται
το
ονοµατεπώνυµο
του
τέκνου
του
υπαλλήλου.
Τα ανωτέρω αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την έκπτωση της εν λόγω δαπάνης από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
8.2.30 Χρηµατικά βραβεία σε εργαζόµενους επιχείρησης
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµούς του Λ/σµου 60.02
Ε.Γ.Λ.Σ. «Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού». Εάν υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις
και σε άλλους λογαριασµούς ή τα ποσά που αφορούν την υπόψη δαπάνη δεν προκύπτουν άµεσα
από το ισοζύγιο/ αναλυτικό καθολικό των σχετικών λογαριασµών, ζητείστε από την επιχείρηση να
διαχωρίσει τις δαπάνες που κατέβαλλε για το σκοπό αυτό και να σας παράσχει τη σχετική ανάλυση.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε ότι ο δικαιούχος του υπόψη χρηµατικού βραβείου τυγχάνει πράγµατι µισθωτός ή
εργάτης της ελεγχόµενης επιχείρησης µε αναδροµή στις µισθοδοτικές καταστάσεις, ΑΠ∆ ΙΚΑ ή
άλλο πρόσφορο µέσο για την ελεγχόµενη περίοδο.
2. Ελέγξτε ότι τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζοµένους της λόγω εξαιρετικών
επιδόσεων που έχουν αποδεδειγµένα επιτύχει σε Ανώτατα Ιδρύµατα που σπουδάζουν δεν
υπερβαίνουν το ποσό των € 3.000 ετησίως για κάθε εργαζόµενο και η επίτευξη των υψηλών
επιδόσεων αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας,
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χορήγηση υποτροφίας κλπ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την έκπτωση της
εν λόγω δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

8.2.31 ∆απάνες ειδικής ενδυµασίας προσωπικού
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµό του Λ/σµου 60.02 Ε.Γ.Λ.Σ.
«Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού». Εάν υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις και σε
άλλους λογαριασµούς ή τα ποσά που αφορούν την υπόψη δαπάνη δεν προκύπτουν άµεσα από το
ισοζύγιο/ αναλυτικό καθολικό των σχετικών λογαριασµών, ζητείστε από την επιχείρηση να
διαχωρίσει τις δαπάνες που κατέβαλλε για το σκοπό αυτό και να σας παράσχει τη σχετική ανάλυση.
Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που καλύπτονται από τη συγκεκριµένη διάταξη αφορούν ενδεικτικά:
• Στολή εργασίας προσωπικού βιοµηχανίας ή εργοταξίου, προβλεπόµενη από σχετικούς
κανονισµούς ασφαλείας της εργασίας κλπ.
• Ειδική ενδυµασία προσωπικού που απασχολείται σε εργαστήριο ή αποστειρωµένους χώρους
παραγωγής πχ. στη βιοµηχανία τροφίµων.
• Οµοιόµορφη ενδυµασία προσωπικού όταν επιβάλλεται από την εξειδικευµένη φύση της εργασίας,
πχ. προσωπικό εταιρειών ασφαλείας ή χρηµαταποστολών, πλήρωµα πλοίου ή αεροσκάφους κλπ.
Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, δεν είναι καταρχήν δυνατή η έκπτωση της σχετικής δαπάνης
ένδυσης προσωπικού που καλύπτεται από την επιχείρηση.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε ότι τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για αγορά ειδικής ενδυµασίας του προσωπικού
εκπίπτουν εφόσον γίνονται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και
οµοιόµορφης εµφάνισης απαραίτητης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8.2.32 Αναµόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων
Εφόσον στα βιβλία της εταιρείας εµφανίζονται τα ανωτέρω έσοδα, τότε αναµορφώνονται
φορολογικά (προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας) τα εξής ποσά:
1. 5% x (Ποσό προαναφερόµενων εσόδων). Το εν λόγω ποσό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από
το 20% όλων των εξόδων της χρήσης, και
2. (Ποσό Χρεωστικών τόκων) x (Ποσό προαναφερόµενων εσόδων) / (Σύνολο ακαθαρίστων
εσόδων). Ειδικά για τις τράπεζες (είτε ελληνικές είτε υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών) το
προαναφερόµενο µη εκπιπτόµενο ποσό υπό 1) (5% x (Ποσό προαναφερόµενων εσόδων)) ισχύει
µόνο για έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις.
Επίσης, το µη εκπιπτόµενο ποσό υπό 2) ((Ποσό Χρεωστικών τόκων) x (Ποσό προαναφερόµενων
εσόδων) / (Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων)) για τις τράπεζες δεν εφαρµόζεται. Ισχύει ωστόσο για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
∆ιαδικασίες ελέγχου
Ελέγξτε το είδος όλων των εσόδων της ελεγχόµενης επιχείρησης ως προς τη φύση τους,
προκειµένου να διαπιστώσετε κατά πόσο υφίστανται αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα που
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από
µερίσµατα και κέρδη από ηµεδαπές εταιρίες.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για όλες τις επιχειρήσεις, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών,
υποχρέωση για αναµόρφωση βάσει των ανωτέρω διατάξεων υφίσταται εφόσον έχουν καταχωρηθεί
στα βιβλία της ελεγχόµενης έσοδα από:
• Μερίσµατα εσωτερικού,
• Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων.
Για τις τραπεζικές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
• Μερίσµατα εσωτερικού,
• Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
• Κέρδη από εξαγορά µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
• Τόκοι οµολόγων,
• Κέρδη από παράγωγα εισηγµένα (Trading και Hedging),
• Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού (µόνο για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις), κλπ.
8.2.33 Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Η σχετική δαπάνη παρακολουθείται, κατά κανόνα, σε υπολογαριασµό του Λ/σµου 61 Ε.Γ.Λ.Σ.
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων». Εάν υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις και σε άλλους λογαριασµούς
ή τα ποσά που αφορούν την υπόψη δαπάνη δεν προκύπτουν άµεσα από το ισοζύγιο / αναλυτικό
καθολικό των σχετικών λογαριασµών, ζητείστε από την επιχείρηση να διαχωρίσει τις δαπάνες που
κατέβαλλε για το σκοπό αυτό και να σας παράσχει τη σχετική ανάλυση. Ο διαχωρισµός είναι
προτιµότερο να γίνει κατ’ είδος αµοιβής, πχ. για συµµετοχή σε συνεδριάσεις ∆Σ και οργάνων
διοίκησης, αµοιβές για άλλες παρασχεθείσες υπηρεσίες µε βάση σχέση µίσθωσης εργασίας ή
εντολής κλπ.
Οι καταχωρηµένες αµοιβές µελών ∆Σ θεωρούνται για το δικαιούχο εισόδηµα από κινητές αξίες
(άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 2238/1994) και φορολογούνται από 1.1.2009 και µετά µε
συντελεστή 35%. Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού της αµοιβής και παρακρατείται κατά την
καταβολή ή την εγγραφή των σχετικών ποσών στην πίστωση του δικαιούχου. Οι µισθοί που
καταβάλλει ανώνυµη εταιρεία στα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, για εξαρτηµένη εργασία
που παρέχουν προς την εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους που απορρέουν από την ιδιότητα τους
ως µέλη του ∆Σ, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη
προέγκρισης από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε εάν υπάρχει έγκριση των αµοιβών του ∆.Σ. από την τακτική γενική συνέλευση των
µετόχων.
2. Εάν πρόκειται για αµοιβές µελών ∆Σ υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και
τέλους χαρτοσήµου κατά την καταβολή αυτών, επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω ποσά φόρου και
χαρτοσήµου βαρύνουν πράγµατι το δικαιούχο της ως άνω αµοιβής (δηλαδή αφαιρούνται από το
ποσό της κατά τα ανωτέρω εγκεκριµένης αµοιβής και καταβάλλεται το καθαρό ποσό στο
δικαιούχο) και δεν επιβαρύνουν την επιχείρηση, καθώς στην περίπτωση αυτή τα συγκεκριµένα
ποσά δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν φορολογικά προς έκπτωση.
8.2.34 Καταβολή αποζηµιώσεων
Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή
οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό καταχωρούνται συνήθως στο Λ/σµό 81.00 «Έκτακτα και
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ανόργανα έξοδα» ή, εφόσον αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις στο Λ/σµό 82.00 «Έξοδα
προηγούµενων χρήσεων».
Για να αναγνωρισθούν φορολογικά οι αποζηµιώσεις που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις µε βάση
δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό θα πρέπει να
υποβληθεί στη ∆ΟΥ που ανήκει ο δικαιούχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) αντίγραφο της
δικαστικής απόφασης ή του εγγράφου και να θεωρηθεί από αυτή, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα
από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκε η καταβολή ή
πίστωση του ποσού.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ζητήστε αντίγραφα των δικαστικών/διαιτητικών αποφάσεων ή πράξεων συµβιβασµού /
αναγνώρισης.
2. Ελέγξτε αν υποβλήθηκε αντίγραφο της εν λόγω απόφασης / εγγράφου στην αρµόδια ∆ΟΥ του
δικαιούχου της αποζηµίωσης.
3. Ελέγξτε την ηµεροµηνία θεώρησης της απόφασης / εγγράφου από τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκε η καταβολή ή πίστωση του ποσού.
4. Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία µπορεί ενδεχοµένως να έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε προηγούµενη
χρήση για το συγκεκριµένο ποσό. Εφόσον το ποσό της πρόβλεψης είχε αναµορφωθεί φορολογικά
στο παρελθόν (δεν είχε εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος),
τη στιγµή που οριστικοποιείται η αποζηµίωση η εταιρεία πρέπει να αντιλογήσει το συγκεκριµένο
ποσό και να το αναµορφώσει αρνητικά (δηλαδή να µειώσει τα φορολογητέα έσοδα). Στην
περίπτωση που δεν είχε αναµορφώσει το ποσό της πρόβλεψης στο παρελθόν, η εταιρεία ∆ΕΝ
µπορεί να το αναµορφώσει αρνητικά.
8.2.35 Οικειοθελείς παροχές σε εργαζόµενους
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις κάτωθι δαπάνες που καταβάλλονται οικειοθελώς από την επιχείρηση
και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος:
• η συµπληρωµατική αποζηµίωση για σωµατικές βλάβες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτον, ο
οποίος τραυµατίστηκε από αυτοκίνητό της, χρησιµοποιούµενο στο πλαίσιο της επαγγελµατικής της
απασχόλησης,
• η συµπληρωµατική αποζηµίωση στην οικογένεια θανόντος υπαλλήλου επιχείρησης από
σύγκρουση µε αυτοκίνητό της κατά την ώρα της επαγγελµατικής απασχόλησής του,
• τα ποσά που διατίθενται οικειοθελώς από την επιχείρηση για τη δηµιουργία ειδικού
αφορολόγητου αποθεµατικού κεφαλαίου, το οποίο θα χρησιµοποιείται για τη χορήγηση
επικουρικής σύνταξης στους απερχόµενους της υπηρεσίας µισθωτούς της, κλπ.
Από την άλλη, τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόµενους οικειοθελώς για
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς για τη φύλαξη των τέκνων τους, για ασφάλιστρα
οµαδικής ασφάλισης ζωής και µέχρι 1.500 ευρώ για κάθε εργαζόµενο - ασφαλισµένο και λοιπές
αµοιβές που σχετίζονται µε την παρεχόµενη από αυτούς υπηρεσία, εξακολουθούν να
αναγνωρίζονται ως δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
∆ιαδικασίες ελέγχου
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Ελέγξτε ότι οι ως άνω παροχές εφόσον δεν καταβάλλονται για άµεση ανταπόδοση παρεχόµενης
υπηρεσίας ή δεν καταβάλλονται υποχρεωτικά µε διάταξη νόµου δεν εκπίπτουν φορολογικά.
8.2.36 Ποινικές ρήτρες / Χρηµατικές ποινές
Πληροφορηθείτε από την εταιρεία για τους λογαριασµούς που καταχωρήθηκαν τυχόν δαπάνες
τέτοιας φύσης. Συνήθως χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό λ/σµοι της οµάδας 8 του ΕΓΛΣ,
χωρίς πάντως να αποκλείονται και άλλοι λογαριασµοί.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ζητείστε από την επιχείρηση κατάσταση µε ποινικές ρήτρες ή χρηµατικά πρόστιµα ή συµβατικές
και µη ποινές χρηµατικής φύσης.
2. Ανατρέξτε, όπου συντρέχει περίπτωση, στις σχετικές συµβάσεις που προβλέπουν καταβολή
τέτοιων ποσών και επιβεβαιώστε ένα πράγµατι αφορούν ποινικές ρήτρες κλπ.
Επισηµαίνεται ότι τα πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές οποιασδήποτε µορφής ή οι προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης πληρωµής που καταλογίζονται µε βάση απόφαση δηµόσιας αρχής κλπ. δεν εκπίπτουν
σε καµία περίπτωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος. Τα πρόστιµα αυτά ενδέχεται να
αφορούν παραβάσεις και άλλων διατάξεων πλην των φορολογικών (πχ. επιτροπή κεφαλαιαγοράς,
επιτροπή ανταγωνισµού, πρόστιµα υγειονοµικών υπηρεσιών ή εποπτεύουσας κατά περίπτωση
αρχής κλπ).
3. Ελέγξτε ότι δεν εκπέσθηκαν (δηλ. αναµορφώθηκαν στην οικεία δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος της ελεγχόµενης χρήσης) από τα ακαθάριστα έσοδα τα ποσά των παραπάνω
κατηγοριών/περιπτώσεων.
8.2.37 Αµοιβές λογιστή επιχείρησης
Ελέγξτε ότι οι δηλώσεις της εταιρείας υπογράφονται από τον λογιστή και ότι αυτός πληροί τις
προϋποθέσεις του Ν. 2873/2000 προκειµένου να εκπίπτουν οι αποδοχές του ή η καταβαλλόµενη σε
αυτόν αµοιβή εάν είναι ελεύθερος επαγγελµατίας. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα
στο να διαθέτει ο εν λόγω επαγγελµατίας / υπάλληλος κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλµατος
λογιστή ή άλλη κατά περίπτωση πιστοποίηση από αρµόδιους κρατικούς φορείς, ανάλογα και µε την
κατηγορία βιβλίων, κύκλο εργασιών και άλλα συναφή κριτήρια της ελεγχόµενης επιχείρησης.
8.2.38 Αποσβέσεις µισθίων παγίων από επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν.
1665/1986
Εφαρµόζονται, µε τις ανάλογες προσαρµογές, τα προβλεπόµενα στις οδηγίες του βήµατος
(«Αποσβέσεις») της παρούσας ενότητας του προγράµµατος ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη τη
σηµαντική διαφοροποίηση του ότι ο φορολογικά αποσβέσιµος χρόνος ισούται µε τα έτη της
εκµίσθωσης του συγκεκριµένου µισθίου από την εταιρεία Leasing.
8.2.39 Ζηµιές
Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, η φορολογική ζηµία που προκύπτει από βιβλία
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό
θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος
είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην
πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε επόµενα
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οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη
αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε την ορθή µεταφορά των φορολογικών ζηµιών της επιχείρησης.
2. Ζητείστε αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας από την πρώτη χρήση κατά την
οποία η εταιρεία πραγµατοποίησε φορολογικές ζηµιές (εκτός αν υπάρχει στα αρχεία µας η σχετική
ιστορικότητα).
3. Ελέγξτε ότι η εταιρεία έχει προσαρµόσει ορθά τις φορολογικές ζηµιές της στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος καταλόγισε λογιστικές διαφορές στο εισόδηµα
• αν εντός της ελεγχόµενης χρήσης έλαβε χώρα µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της
επιχείρησης µε ισόποση διαγραφή συσσωρευµένων ζηµιών. Στην περίπτωση αυτή τίθεται θέµα
απώλειας (µη δυνατότητας µεταφοράς) των αντίστοιχων φορολογικών ζηµιών
• η εταιρεία απώλεσε το δικαίωµα µεταφοράς φορολογικών ζηµιών πέραν της πενταετίας
• η εταιρεία έχει ακίνητα και από την αναπροσαρµογή της αξίας τους προέκυψε αποθεµατικό το
οποίο συµψηφίστηκε µε ζηµιές
• απορρόφηση / συγχώνευση µε τη χρήση αναπτυξιακών νόµων
• απόρριψη του κύρους των βιβλίων της εταιρείας από προηγούµενους φορολογικούς ελέγχους
• διακοπή εργασιών της εταιρείας και ζητείστε τα σχετικά δικαιολογητικά.
8.2.40 Ζηµίες από πώληση συµµετοχών
Η ζηµιά από την πώληση εισηγµένων και µη συµµετοχών και χρεογράφων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.
καταχωρείται στο Λ/σµό 64.12 «∆ιαφορές (ζηµιά) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων» και
το κέρδος που πραγµατοποιείται από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.
καταχωρείται στο Λ/σµό 76.04 «∆ιαφορές (κέρδη) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων».
∆ιαδικασίες ελέγχου
1. Ελέγξτε το φορολογικό χειρισµό ζηµιών από πώληση εισηγµένων ή µη σε χρηµατιστήριο
µετοχών
καθώς
και
των
ζηµιών
από
εκκαθάριση
θυγατρικών
εταιρειών.
Ειδικότερα, τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ή σε
αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών) σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους απαλλάσσονται από το
φόρο µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε
προορισµό το συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών
εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
2. Αν σε µια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζηµία από πώληση µετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της
ζηµίας, που αποµένει µετά το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο ειδικό αποθεµατικό κέρδη ή
ολόκληρο το ποσό της ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασµός αποθεµατικού, µεταφέρεται
σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό
συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Βάσει των ανωτέρω, ελέγξτε τα εξής:
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• αν το ποσό της ζηµιάς που προέρχεται από πώληση εισηγµένων ή µη µετοχών έχει επηρεάσει το
λογιστικό αποτέλεσµα της οικείας διαχειριστικής χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το
συγκεκριµένο ποσό πρέπει να αναµορφωθεί φορολογικά,
• αν το ποσό της ζηµιάς έχει κατά το κλείσιµο καταχωρηθεί σε λογαριασµό αποθεµατικού
(συνήθως 41.08.03), προκειµένου να συµψηφίσει κέρδη από πώληση µετοχών. ∆ηλαδή το
υπόλοιπο του Λ/σµού 64.12 (των ζηµιών από πώληση χρεογράφων) έχει µεταφερθεί στο Λ/σµό του
ανωτέρω αποθεµατικού.
Σηµειώνεται ότι παρόµοιος χειρισµός ισχύει και σε περίπτωση ζηµιάς που τυχόν προκύπτει κατά
την απογραφή στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου από την αποτίµηση µετοχών και
οµολογιών. Κατά το ΕΓΛΣ η εν λόγω ζηµιά βαρύνει τα αποτελέσµατα και καταχωρείται, κατά
κανόνα, στο Λ/σµό 68.01.
Η ζηµιά επιχείρησης που προκύπτει από εκκαθάριση ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας της οποίας
κατείχε τις µετοχές εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Η ζηµιά που µπορεί να εκπεσθεί
κατά αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συµµετοχή της ελεγχόµενης σε εκκαθαρισθείσα
ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία.
Αντίθετα, µε βάση σχετική γραπτή θέση της ∆ιοίκησης, δεν εκπίπτει η ζηµιά από την εκκαθάριση
αλλοδαπής επιχείρησης στην οποία συµµετέχει η ελεγχόµενη εταιρεία.
3. Ελέγξτε τον φορολογικό χειρισµό της ζηµίας από δραστηριότητα στην αλλοδαπή. Σύµφωνα µε
την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ζηµιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή συµψηφίζεται µόνο
µε κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν επίσης στην αλλοδαπή. Εποµένως, το καθαρό ποσό,
εφόσον είναι κέρδος, φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, ενώ σε περίπτωση ζηµιάς
αναµορφώνεται φορολογικά.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Οι υποχρεώσεις διακρίνονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες. Η διάκριση γίνεται
ανάλογα µε την ληκτότητά τους.
Βραχυπρόθεσµες είναι οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέχρι το τέλος
της επόµενης χρήσεως, ενώ µακροπρόθεσµες εκείνες που η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το
τέλος της επόµενης χρήσεως. Την ίδια διάκριση υιοθετούν ο Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε και ο Κ.Β.Σ.
άρθρο 28.
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στους λογαριασµούς της Οµάδας 5 του
Ε.Γ.Λ.Σ. και οι µακροπρόθεσµες στους υπολογαριασµούς του πρωτοβάθµιου 45.
Σηµειώνεται ότι κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. και το Ν. 2190/1920, στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων περιλαµβάνονται ακόµη και οι δόσεις των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων που είναι
πληρωτέες µέσα στην επόµενη χρήση και ότι στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
συµπεριλαµβάνονται και οι καλούµενες λήξαντες υποχρεώσεις, δηλαδή οι υποχρεώσεις που, κατά
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού, έχουν ήδη λήξη.
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχειρήσεως είναι τόσο οργανικές τόσο και ανόργανες.
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Οργανικές (ή εµπορικές) είναι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που προέρχονται από αγορά
αποθεµάτων ή λήψη υπηρεσιών.
Ανόργανες (µη εµπορικές) είναι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν είναι οργανικές, π.χ.
υποχρεώσεις προς τρίτους από ζηµίες που προξενήθηκαν µε υπαιτιότητα του προσωπικού της
επιχειρήσεως, υποχρεώσεις προς το δηµόσιο για καταβολή προστίµων και πρόσθετων φόρων,
υποχρεώσεις από δάνεια συνδεδεµένων επιχειρήσεων, ληφθείσες εγγυήσεις.
Η παραπάνω διάκριση έχει σπουδαία σηµασία στη διερεύνηση των οικονοµικών καταστάσεων.
Στις σύγχρονες αντιλήψεις της λογιστικής, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι αυτές που λήγουν
σε ένα έτος από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού ή µέσα στο λειτουργικό κύκλο της
επιχείρησης στις περιπτώσεις που ο κύκλος αυτός είναι µεγαλύτερος από ένα έτος. Η διάρκεια του
λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται ένα ευρώ που
επενδύθηκε σε αποθέµατα να επιστρέψει στο ταµείο της επιχείρησης, δηλαδή ο χρόνος που
απαιτείται για τη µετατροπή των υλικών σε έτοιµα προϊόντα, των προϊόντων σε απαίτησης και των
απαιτήσεων σε µετρητά. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι εκείνες οι
οποίες αναµένεται να εξοφληθούν µε τη χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν και
έχουν σωστά καταχωρηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή µε τη δηµιουργία άλλων υποχρεώσεων.
Πρόκειται για τις υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από τον λειτουργικό κύκλο της επιχειρήσεως
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις οφείλονται σε διάφορα γεγονότα, όπως:
• Η αγορά αγαθών ή η χρησιµοποίηση υπηρεσιών τρίτων µε πίστωση ολίγων µηνών
• Η λήψη βραχυπρόθεσµων δανείων
• Η χρήση παροχών, όπως η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος
• Η είσπραξη προκαταβολών των πελατών για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών
Οι πιο γνωστές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις οφείλονται σε γεγονότα, όπως:
• Η λήψη µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων*
• Η άντληση οµολογιακών δανείων
• Η αγορά στοιχείων πάγιου Ενεργητικού µε µακροχρόνια πίστωση
• Η συµµετοχή σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα
• Η χορήγηση προς τους πελάτες πολυετών εγγυήσεων καλής λειτουργίας των προϊόντων της,
αν και αυτή η υποχρέωση είναι πιθανολογούµενη και όχι οριστική, γιατί δεν είναι βέβαιο το
ύψος της.

9.2.Ανάλυση λογαριασµών υποχρεώσεων
9.2.1 Λογαριασµός 50 «Προµηθευτές»
Στους υπολογαριασµούς του 50 παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες της οικονοµικής
µονάδας µε τους προµηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες.
Στους λογαριασµούς 50.00 «προµηθευτές εσωτερικού» και 50.01 «προµηθευτές εξωτερικού»
παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας από τις «επί πιστώσει» αγορές της
από προµηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, αντίστοιχα.
Στους λογαριασµούς 50.02 «Ελληνικό ∆ηµόσιο» και 50.03 «Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις»
παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας από τις «επί πιστώσει» αγορές της
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή από τα Ν.Π.∆.∆. και τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, όταν έχουν την
ιδιότητα του προµηθευτή.
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9.2.2 Λογαριασµός 51 «Γραµµάτια Πληρωτέα»
Στο λογαριασµό 51 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις - σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα - της
οικονοµικής µονάδας, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες σε τίτλους συναλλαγµατικών ή «γραµµατίων
εις διαταγή». Ο λογαριασµός αυτός πιστώνεται µε την αποδοχή των συναλλαγµατικών ή την
έκδοση των γραµµατίων και χρεώνεται µε την πληρωµή τους.
Οι τόκοι που περιλαµβάνονται στα άληκτα γραµµάτια πληρωτέα κατά το τέλος της χρήσεως
καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασµούς 51.03 «µη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων
πληρωτέων σε €», 51.04 «µη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.» και 51.05 «µη
δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων»,
κατά περίπτωση, και στον ισολογισµό εµφανίζονται αφαιρετικά από το συνολικό ποσό των
γραµµατίων πληρωτέων.
9.2.3 Λογαριασµός 52 «Τράπεζες – λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων»
Στο λογαριασµό 52 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας από
βραχυπρόθεσµες, κάθε φύσεως, τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις προς αυτή.
Ο 52 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθµιους κατά υποκαταστήµατα Τράπεζας και σε τριτοβάθµιους
κατά τραπεζικό λογαριασµό, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (δηλ. χρησιµοποιούνται
ελεύθερα και οι 100 δευτεροβάθµιοι). (Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996).
9.2.4 Λογαριασµός 53 «Πιστωτές διάφοροι»
Στους υπολογαριασµούς του 53 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας οι
οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που παρακολουθούνται
στους λοιπούς πρωτοβάθµιους λογαριασµούς της οµάδας 5.
Ο λογαριασµός 53.00 «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» χρησιµοποιείται στην περίπτωση που η
λογιστικοποίηση των µισθοδοτικών καταστάσεων πληρωµής του προσωπικού γίνεται
συµψηφιστικά. Στην πίστωση του λογαριασµού αυτού, µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών
του 60 «αµοιβές και έξοδα προσωπικού», καταχωρούνται οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές του
προσωπικού, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. Οι
αποδοχές οι οποίες, µέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητούνται από τους δικαιούχους, µεταφέρονται
στην πίστωση του λογαριασµού 53.03 «οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού».
Ο λογαριασµός 53.01 «µερίσµατα πληρωτέα» λειτουργεί ως εξής:
Πιστώνεται, µε χρέωση του λογαριασµού 88.99 «κέρδη προς διάθεση», µε τα διανεµητέα
µερίσµατα χρήσεως.
9.2.5 Λογαριασµός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη»
Στους υπολογαριασµούς του 54 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της
οικονοµικής µονάδας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους δήµους και λοιπούς
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Στον λογαριασµό 54.00 παρακολουθείται ο «ΦΠΑ».
Στο λογαριασµό 54.03 «φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού» πιστώνονται οι φόροι που
παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και τις αποζηµιώσεις του λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Η πίστωση του λογαριασµού 54.03 γίνεται µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του
60 «αµοιβές και έξοδα προσωπικού». Ο λογαριασµός 54.03 χρεώνεται µε τα ποσά που
καταβάλλονται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων.
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Στο λογαριασµό 54.04 «φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων» πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη
χαρτοσήµου που η οικονοµική µονάδα παρακρατεί για τις αµοιβές τρίτων. Στον ίδιο λογαριασµό,
µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 61 «αµοιβές και έξοδα τρίτων», πιστώνονται οι φόροι
και τα τέλη χαρτοσήµου που αναλογούν στις αµοιβές τρίτων, όταν δεν γίνεται παρακράτηση ή όταν
γίνεται µερική παρακράτηση.
Στο λογαριασµό 54.05 «φόροι - τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων», µε χρέωση των οικείων
υπολογαριασµών του 63.03, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη των µεταφορικών µέσων.
9.2.6 Λογαριασµός 55 «Ασφαλιστικοί οργανισµοί»
Στους υπολογαριασµούς του 55 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς
τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς από εισφορές εργοδότου και κρατήσεις εργαζοµένων.
Στο λογαριασµό 55.00 «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» παρακολουθούνται οι
υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς το ΙΚΑ, ως εξής:
Στο τέλος κάθε µισθοδοτικής περιόδου, µε το συνολικό ύψος των εισφορών εργοδότου και
εργαζοµένων που αναλογούν στις αποδοχές της περιόδου αυτής, πιστώνονται οι υπολογαριασµοί
55.00.00 «λογαριασµός τρέχουσας κινήσεως», 55.00.02 «λογαριασµός τρέχουσας κινήσεως
εισφορών ανεγειρόµενων οικοδοµών» και 55.00.03 «λογαριασµός δωρόσηµου ηµεροµισθίων
οικοδοµικών εργασιών», κατά περίπτωση. Οι υπολογαριασµοί αυτοί χρεώνονται µε τις καταβολές
που γίνονται προς τον δικαιούχο ασφαλιστικό οργανισµό.
Στους λογαριασµούς 55.01 «λοιπά ταµεία κύριας ασφαλίσεως», 55.02 «επικουρικά ταµεία» και
55.03 «εργατική εστία» παρακολουθούνται, κατά τρόπο ανάλογο µε όσα καθορίζονται στην
παραπάνω παράγραφο.
Στο λογαριασµό 55.99 «κρατήσεις και εισφορές καθυστερούµενες προηγούµενων χρήσεων»
παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς ασφαλιστικούς οργανισµούς,
όταν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την προηγούµενη ή τις προηγούµενες χρήσεις και καθυστερεί
η πληρωµή τους πέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία γίνονται ληξιπρόθεσµες.
9.2.7 Λογαριασµός 56 «Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού»
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναµορφώσεως των
λογαριασµών του ισολογισµού στο πραγµατικό µέγεθός τους κατά την ηµεροµηνία λήξεως της
χρήσεως.
Ειδικότερα, στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα της επόµενης
χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόµενης χρήσεως, που
πραγµατοποιούνται δηλαδή µέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όµως µέσα σ' αυτή, ούτε είναι
δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασµούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος
της χρήσεως.
Στο λογαριασµό 56.00 «έσοδα επόµενων χρήσεων», σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται
απευθείας σ' αυτόν, µεταφέρονται από τους οικείους λογαριασµούς εσόδων της οµάδας 7 όσα από
αυτά δεν αφορούν την κλειόµενη, αλλά την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις.
Στο λογαριασµό 56.01 «έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα)» καταχωρούνται, µε αντίστοιχη
χρέωση των οικείων λογαριασµών εξόδων της οµάδας 6, τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόµενη
χρήση, αλλά δεν πληρώνονται µέσα σ' αυτή, και τα οποία, σύµφωνα π.χ. µε τις σχετικές συµβάσεις,
δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται
ορθό ή σκόπιµο να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασµών υποχρεώσεων.
Στο λογαριασµό 56.02 «αγορές υπό τακτοποίηση» παρακολουθούνται οι υπό τακτοποίηση αγορές
αγαθών σε περίπτωση που το τιµολόγιο ή τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς δεν περιέρχονται στην
οικονοµική µονάδα κατά την παραλαβή των αγαθών.
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Στο λογαριασµό 56.03 «εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισµό» καταχωρούνται, µε
αντίστοιχη χρέωση των οικείων υπολογαριασµών των 70-73, οι εκπτώσεις επί πωλήσεων που
δικαιούνται οι πελάτες της οικονοµικής µονάδας, για τις οποίες, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού,
δεν είναι γνωστό το ακριβές τους ύψος και από το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή ή δεν κρίνεται
σκόπιµη η πίστωση των λογαριασµών των πελατών. Οι εκπτώσεις αυτές, όταν κατά την επόµενη
χρήση οριστικοποιούνται, µεταφέρονται από το λογαριασµό 56.03 στους οικείους προσωπικούς
λογαριασµούς των δικαιούχων πελατών.
9.2.8 Λογαριασµός 58 «Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής»
Η καθιέρωση του λογαριασµού 58 αποβλέπει στη διευκόλυνση του προσδιορισµού των
βραχύχρονων αποτελεσµάτων, τόσο στην περίπτωση που δε λειτουργεί η αναλυτική λογιστική των
λογαριασµών της οµάδας 9, οπότε η λειτουργία του λογαριασµού 58 συµβάλλει αποφασιστικά στον
προσδιορισµό ορθών βραχύχρονων αποτελεσµάτων, όσο και στην περίπτωση κατά την οποία
λειτουργεί το σύστηµα της αναλυτικής λογιστικής των λογαριασµών της οµάδας 9, οπότε µε τη
λειτουργία του λογαριασµού 58 επιτυγχάνεται αριθµητική συµφωνία των βραχύχρονων συνολικών
αποτελεσµάτων της γενικής λογιστικής µε τα βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσµατα της αναλυτικής
λογιστικής.
Με το λογαριασµό 58 δίνεται η ευχέρεια να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς εξόδων,
εσόδων και αποθεµάτων της γενικής λογιστικής τα ποσά εκείνα τα οποία, µολονότι δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί, είναι γνωστά (π.χ. δώρα Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, ενοίκια) ή είναι δυνατό να
προσδιορίζονται προϋπολογιστικά µε ικανή προσέγγιση (π.χ. αποζηµιώσεις απολυόµενου
προσωπικού, φόροι - τέλη, τόκοι δανειακών λογαριασµών Τραπεζών).
9.2.9 Λογαριασµός 45 «Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις»
Για να τακτοποιηθούν οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε ισολογισµού,
εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
1. Κάθε µακροπρόθεσµη υποχρέωση που µετατρέπεται σε βραχυπρόθεσµη µεταφέρεται στον
αρµόδιο λογαριασµό της οµάδας 5.
2. Οι οµολογίες που είναι πληρωτέες µέσα στη νέα χρήση µεταφέρονται από τους
λογαριασµούς 45.00-45.05 στο λογαριασµό 53.04 «οµολογίες πληρωτέες».
3. Τα ποσά των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων των λογαριασµών 45.10-45.99 που είναι
πληρωτέα µέσα στη νέα χρήση µεταφέρονται από τους λογαριασµούς αυτούς στους λογαριασµούς
53.17 «µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση σε €» και 53.18
«µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση σε Ξ.Ν.» και επαναφέρονται στους
λογαριασµούς 45.10-45.99 κατά την έναρξη της νέας χρήσεως, εφόσον, για την ενότητα της
παρακολουθήσεως ή για άλλο λόγο, η οικονοµική µονάδα επιθυµεί αυτή τη µεταφορά. Παρέχεται
η δυνατότητα, αντί από τη µεταφορά και επαναφορά, να εµφανίζονται τα σχετικά ποσά των
λογαριασµών 53.17 και 53.18 στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του
ισολογισµού, χωρίς να µεσολαβεί άνοιγµα των λογαριασµών τούτων στα λογιστικά βιβλία.
4. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε βάση την επίσηµη τιµή του
ξένου νοµίσµατος (τιµή πωλήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος) κατά την ηµέρα κλεισίµατος του
ισολογισµού. Στους λογαριασµούς 45.00-45.09 παρακολουθούνται τα δάνεια που συνάπτονται µε
έκδοση οµολογιών. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά από την έκδοση των οµολογιών κάτω
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από το άρτιο ή από την εξόφλησή τους πάνω από το άρτιο, η διαφορά αυτή καταχωρείται στο
λογαριασµό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών» και αποσβένεται.
Στους λογαριασµούς 45.10-45.13 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς
Τράπεζες και Ταµιευτήρια, από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις που γίνονται από τους οργανισµούς
αυτούς προς την οικονοµική µονάδα. Στους λογαριασµούς 45.14-45.15 παρακολουθούνται οι
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς συνδεµένες επιχειρήσεις, ενώ στους
λογαριασµούς 45.16-45.17 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της προς λοιπές
επιχειρήσεις στις οποίες έχει συµµετοχικό ενδιαφέρον, επειδή διαθέτει συµµετοχές του
λογαριασµού 18.01.
Στους λογαριασµούς 45.18 - 45.99 παρακολουθούνται οι λοιπές
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ∆ΙΕΘΝEΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡOΤΥΠΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Στα ∆ΛΠ δεν υπάρχει συγκεκριµένο πρότυπο για τις υποχρεώσεις. Για τις υποχρεώσεις υπάρχουν
πολλά πρότυπα που καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες της λογιστικής. Τα πρότυπα αυτά είναι ίδια
µε τα πρότυπα που αναφέρονται στα έξοδα. Βλέπε σχετική ανάλυση στο κεφάλαιο των εξόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ‐ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στόχοι του ελέγχου υποχρεώσεων
Ο βασικός στόχος του ελέγχου των υποχρεώσεων είναι η διαπίστωση ότι όλες οι υποχρεώσεις τις
επιχείρησης εµφανίζονται στους λογαριασµούς της και στο σωστό ύψος τους. Επιπλέον ελέγχουµε:
1. Το σύστηµα πληρωµής των υποχρεώσεων
2. Ότι για όλες τις εµφανιζόµενες υποχρεώσεις υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.
3. Ο εσωτερικός έλεγχος που αφορά στα στοιχεία αυτά.
Φύλλα εργασίας έλεγχου υποχρεώσεων
1. Αναλυτικό ισοζύγιο προµηθευτών
2. Κατάσταση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και δανείων
3. Κατάσταση / πινάκιο γραµµατίων πληρωτέων
4. Κατάσταση προµηθευτών επιλεγµένων για επιβεβαίωση
5. Επιβεβαιώσεις προµηθευτών που ελήφθησαν
6. Επιβεβαιώσεις υπολοίπων δανείων µα τράπεζες και άλλους πιστωτές
7. Υπολογισµός τόκων, καταχωρηµένων και µη
8. Κατάσταση µη καταχωρηµένων υποχρεώσεων και τόκων
9. Επιστολή/κατάθεση της διοίκησης σχετικά µε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης
10. Κατάσταση και σχόλια ενδεχοµένων υποχρεώσεων
11. Υπολογισµός δεδουλευµένων αλλά η καταχωρηµένων υποχρεώσεων
12. Περιγραφή υποσυστήµατος αγορών και προµηθειών
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Προληπτικά µέτρα εσωτερικού ελέγχου έναντι υποχρεώσεων της επιχείρησης
Τα κυριότερα από τα µέτρα είναι:
1. Έλεγχος τεκµηριώσεως υποχρεώσεων από αγορές εµπορευµάτων. Τα µέτρα αυτά αφορούν
υποχρεώσεις από αγορές εµπορευµάτων που έγιναν µε πίστωση. Οπότε ή θα έχουµε ανοιχτή
πίστωση κεκαλυµµένη µε γραµµάτια ή συναλλαγµατικές αποδοχής µας.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ελέγξουµε:
- κατά όσο η υποχρέωση είναι πραγµατική η πλασµατική.
- κατά πόσο και σε πιο βαθµό είναι αντικειµενική.
2. Ελέγχουµε τη νοµιµότητα του τιµολογίου και τα επισυναπτόµενα παραστατικά έγγραφα εντολή
αγοράς. ∆ελτίο παραλαβής, δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη.. Ελέγχουµε επί πλέον εάν τα
ανωτέρω έγγραφα υπογράφονται από τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που όρισε η διοίκηση.
3. Στη συνέχεια παρακολουθούµε τη λογιστικοποίηση των υποχρεώσεων µας.
Ελέγχουµε δηλαδή εάν έχουν καταχωρηθεί όλες οι υποχρεώσεις µας από αγορές στα βιβλία µας,
σύµφωνα µε αρχές του λογιστικού συστήµατος που ακολουθεί η επιχείρηση. Ελέγχουµε επίσης εάν
οι πιστώσεις είναι ανοιχτές ή καλυµµένες µε γραµµάτια ή συναλλαγµατικές αποδοχής µας. Στην
περίπτωση αυτή ελέγχουµε εάν είναι πιστωµένες οι καρτέλες των προµηθευτών και εάν έχουν
καταχωρηθεί τα γραµµάτια στο βιβλίο των γραµµάτιων πληρωτέων.
Τα ανωτέρω θεωρούνται αναγκαία και ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστηµα που ακολουθεί η
επιχείρηση.

11.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Το πρώτο βήµα στην οργάνωση των εσωτερικού ελέγχου επί των πληρωτέων λογαριασµών των
προµηθευτών αποτελεί η καθιέρωση διαδικασίες για την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών και ο
καθορισµός ορίων, εντός των οποίων οι διευθυντές των διαφόρων τµηµάτων θα υποχρεώνουν την
επιχείρηση. Η οργάνωση πρέπει να προβλέπει για τις µεγάλης αξίας προµήθειες τη διαδικασία
υποβολής προσφορών προς διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών. Για τις µικρής αξίας προµήθειες
πρέπει να προβλέπεται µια άλλη διαδικασία προµηθειών η οποία, όµως θα κατοχυρώνει την
επιχείρηση, αποκλείοντας τις διαφορές συµπαιγνίες µεταξύ των υπαλλήλων και των προµηθευτών.
Τα εκδιδόµενα από τους προµηθευτές δικαιολογητικά πρέπει να πληρούν τις αρχές εσωτερικού
ελέγχου, δηλαδή:
- Αρχή του πρωτοτύπου δικαιολογητικού
- Αρχή της οντότητας της επιχείρησης βάσει της οποίας τα δικαιολογητικά εκδίδονται στο όνοµα
της επιχείρησης και όχι στο όνοµα του επιχειρηµατία
- Αρχή έκδοσης των δικαιολογητικών βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας
- Αρχή της επαλήθευσης των παραλαµβανόµενων αγαθών και των προσφερόµενων από τρίτους
υπηρεσιών
- Αρχή διαφύλαξης και ακύρωσης των δικαιολογητικών.
Επίσης, να µην υφίστανται οι ενδείξεις περί πλαστών και εικονικών παραστατικών.
Στο τέλος της χρήσης, οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να συµφωνήσουν τα υπόλοιπα των
προµηθευτών και πιστωτών µε τα αντίστοιχα των λογαριασµών της εταιρείας. Γι αυτό πρέπει ο
112

προϊστάµενος λογιστηρίου να ζητήσει αντίγραφα των λογαριασµών από τους προµηθευτές και
πιστωτές.

11.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Ο εσωτερικός έλεγχος των δανείων αρχίζει από το σηµείο έγκρισης του αρµοδίου οργάνου για κάθε
συναπτόµενο δάνειο. Στον τίτλο των λογαριασµών των δανείων πρέπει να αναφέρεται από την
επιχείρηση το είδος της παραχθείσας ασφάλειας. Η ύπαρξη της ανωτέρω ασφάλειας πρέπει να
επιβεβαιώνεται και στις επιβεβαιωτικές των υπολοίπων επιστολές τις οποίες η επιχείρηση πρέπει να
ζητά από την τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Εκτός από την άνω επιβεβαίωση του
υπολοίπου των δανείων και το λογισµό των δεδουλευµένων τόκων και να προβαίνει, κάθε µήνα, σε
συµφωνία των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασµών. Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση
εκδίδει οµολογιακά δάνεια τότε είναι απαραίτητη η καθιέρωση επαρκούς συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου αναφορικά µε την έκδοση των οµολογιών και την φύλαξη των µη διατεθέντων τίτλων.
Στο τέλος της χρήσης, οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να συµφωνήσουν τα υπόλοιπα των
δανείων µε τα αντίστοιχα των τραπεζών. Γι αυτό πρέπει να ζητήσουν από τις τράπεζες αντίγραφα
(extraits) των δανειακών λογαριασµών.

11.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ
Ο εσωτερικός έλεγχος των επιταγών πληρωτέων απαιτεί όπως ο εγκρίνων την πληρωµή µε την
εκδιδόµενη επιταγή, ελέγχει:
1. τα δικαιολογητικά τα οποία τεκµηριώνουν την πληρωµή
2. το αναλυτικό του προµηθευτή – πιστωτή ως προς την επαλήθευση του οφειλόµενου σε αυτών
πιστωτικού υπολοίπου
3. το πρόσωπο το οποίο παραλαµβάνει την επιταγή ή τα µετρητά έχει όλα τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα τα οποία τεκµηριώνουν ότι ορθά η επιχείρηση εξοφλεί προς αυτόν την
υποχρέωση της προς τον προµηθευτή – πιστωτή (εξουσιοδότηση από πρόσωπο το οποίο, βάσει
βεβαίωσης της συνεργαζόµενης, µε τον προµηθευτή – πιστωτή, τράπεζας δεσµεύει µε την
υπογραφή του την επιχείρηση του προµηθευτή – πιστωτή) και
4. ενηµέρωση του «βιβλίου επιταγών πληρωτέων» ή «ληξιάριο πληρωτέων επιταγών».
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να συµφωνεί στο τέλος κάθε µήνα το υπόλοιπο του άνω βιβλίου
επιταγών πληρωτέων µε το εµφανιζόµενο στο γενικό καθολικό αντίστοιχο υπόλοιπο. Τέλος, πρέπει
να επισηµανθεί ότι οι επιταγές πληρωτέες πρέπει να εκδίδονται από ανεξάρτητα πρόσωπα τα οποία
δεν έχουν σχέση µε το λογιστήριο και το ταµείο της επιχείρησης. Στη συνέχεια, εγκρίνονται από τα
πρόσωπα αυτά τα οποία δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την επιχείρηση.
5. Στο τέλος της χρήσης, οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να ελέγξουν ότι ο λογαριασµός
«Γραµµάτια Πληρωτέα» πρέπει να περιλαµβάνει τις συναλλαγµατικές που πράγµατι οφείλονται, οι
δε συναλλαγµατικές σε ξένο νόµισµα πρέπει να έχουν αποτιµηθεί µε την επίσηµη τιµή του ξένου
νοµίσµατος.
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11.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Ο σχεδιασµός του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την παρακολούθηση
και την απόδοση των φόρων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τουλάχιστον
τα εξής:
1. Υποβολή στο ∆ηµόσιο ορθών στοιχείων για τους αποδιδόµενους φόρους και τέλη.
2. Καταβολή εµπρόθεσµα των οφειλόµενων φόρων και τελών
3. Περιορισµός των απατών και καταχωρήσεων ως προς τη δήλωση και απόδοση των φόρων κι
τελών.
Οι άνω αποδόσεις πρέπει να γίνονται εµπρόθεσµα και πάντα, ανεξαρτήτως ποσού, µε επιταγή
εκδιδόµενη σε διαταγή του ∆ηµοσίου. Στο παρελθόν είχαν γίνει µεγάλες απάτες, επειδή οι επιταγές
δεν εκδίδονταν σε διαταγή του δηµοσίου, αλλά στο όνοµα κάποιου υπαλλήλου ο οποίος, στη
συνέχεια, προσκόµιζε στην επιχείρηση ψευδή δικαιολογητικά απόδοσης των φορών – τελών
αµοιβών προσωπικού.
Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου µισθωτών υπηρεσιών είναι οι σπουδαιότερες
δηλώσεις που η επιχείρηση υποβάλλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Εάν οι αµοιβές των εργαζοµένων,
στις δηλώσεις αυτές, δεν έχουν συµφωνηθεί µε τα βιβλία της επιχείρησης τότε η επιχείρηση δεν
είναι µόνο εκείνη εκτεθειµένη στο ∆ηµόσιο, αλλά και το αναφερόµενο σε αυτή προσωπικό, αφού
οι τελευταίοι θα υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε στοιχεία διαφορετικά από τα
πραγµατικά. Εποµένως, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εγγυώνται τη σωστή
σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και µισθωτών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που η
µισθοδοσία καταρτίζεται µέσω «προγράµµατος» ηλεκτρονικού υπολογιστή, η συµφωνία δεν είναι
δύσκολη υπό την προϋπόθεση ότι το «πρόγραµµα» έχει καταρτισθεί σωστά. Πρέπει, να υπάρχει η
δυνατότητα εκτυπώσεων της αναλυτικής καρτέλας του κάθε εργαζοµένου από την οποία να
προκύπτουν αναλυτικά όλες οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποδοχές. Το σύνολο
των καρτελών πρέπει να συµφωνεί µε τα στοιχεία των βιβλίων. Άρα το σύνολο της στήλης
«ακαθάριστες αποδοχές» πρέπει να είναι ίσο µε το χρεωστικό υπόλοιπο των λογαριασµών: 60.00
«Αµοιβές εµµίσθου προσωπικού» και 60.01 «Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού». Επίσης, το
σύνολο της στήλης «κρατήσεις ΙΚΑ» πρέπει να συµφωνεί µε τα µισθολόγια του ΙΚΑ και τα
στοιχεία του λογαριασµού 55.00 «ΙΚΑ».
∆εν επιτρέπεται ο υπάλληλος ο οποίος συντάσσει την εκκαθαριστική δήλωση νε τη συµφωνεί µε τα
δεδοµένα των βιβλίων. Η τελευταία εργασία πρέπει να γίνεται από ανώτερο υπάλληλο της
Οικονοµικής ∆ιευθύνσεως της επιχείρησης, ο οποίος συγχρόνως υπογράφει και την εκκαθαριστική.
Μετά, από αυτή τη συµφωνία, πρέπει να υπογράφονται από τον ίδιο οι βεβαιώσεις αποδοχών τα
στοιχεία των οποίων πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα της ατοµικής καρτέλας του
εργαζοµένου. Όταν οι εργαζόµενοι παραλαµβάνουν τις βεβαιώσεις πρέπει να υπογράφουν στο
αντίτυπο που παραµένει στην επιχείρηση για την ακρίβεια των στοιχείων αυτής. Σε καµιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχει αµφιβολία ότι η επιχείρηση δεν χορήγησε τις σωστές
βεβαιώσεις στο προσωπικό της.
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να ερευνήσει µε ιδιαίτερη προσοχή την εκκαθάριση των µισθωτών οι
οποίοι απασχολήθηκαν λιγότερο από δώδεκα µήνες στην επιχείρηση.
Σοβαρές ενδείξεις για περαιτέρω έλεγχο αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία ιδιαίτερης αξίας που
εκδίδονται στο τέλος φορολογικών περιόδων απόδοσης του ΦΠΑ και κυρίως στο τέλος
διαχειριστικών περιόδων, µε σκοπό να µην αποδοθούν τα οφειλόµενα ποσά ΦΠΑ.
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11.6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Για τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο σχετικά µε τις υποχρεώσεις προς το δηµόσιο. Τονίζεται ότι οι αποδόσεις πρέπει να
γίνονται εµπρόθεσµα και πάντα, ανεξαρτήτως ποσού µε επιταγή εκδιδόµενη σε διαταγή του
ασφαλιστικού ταµείου ή σε διαταγή τράπεζας «για κατάθεση στο λογαριασµό π.χ. του ΙΚΑ».

11.7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και άµεση εξόφληση των µερισµάτων
πληρωτέων στους δικαιούχους µετόχους. Σηµειώνεται ότι τα µερίσµατα πληρωτέα παραγράφονται
µετά από πέντε έτη, από τη χρήση που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση των µετόχων υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου.

11.8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
Οι µη ζητηθέντες µισθοί και ηµεροµίσθια (γεγονός που οφείλεται στην απουσία των µισθωτών
κατά την ηµέρα της πληρωµής), πρέπει να καταχωρούνται αµέσως στα επίσηµα λογιστικά βιβλία
της επιχείρησης. Μετά από κάθε καταβολή της µισθοδοσίας πρέπει να καταρτίζεται µια
«κατάσταση µη ζητηθέντων µισθών» και αυτοί οι µισθοί θα πρέπει να απεικονίζονται στο
λογαριασµό 53.00 «Πιστωτές διάφοροι – Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού» ενώ τα αντίστοιχα
χρηµατικά ποσά πρέπει να προσαυξάνουν το υπόλοιπο των µετρητών του «Ταµείου» και να
φυλάσσονται ιδιαιτέρως από τον Ταµία. Η έγκαιρη κατάθεση σε ένα ειδικό λογαριασµό µιας
τράπεζας παρέχει καλύτερο έλεγχο.

11.9 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΣΕΩΝ
11.9.1 Προµηθευτές
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1. Οι προµήθειες
παραγγελιών;

γίνονται

βάσει

ικανοποιητικού

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ

συστήµατος

2.

Ελέγχονται τα τιµολόγια των Προµηθευτών µε τις παραγγελίες και
άλλα σχετικά δικαιολογητικά των παραληφθέντων εµπορευµάτων και
υπηρεσιών;

3.

Υπάρχει ικανοποιητική διαδικασία εγκρίσεως τιµολογίων προς
πληρωµή ;

4.

Υπάρχουν λογαριασµοί «Σε καθυστέρηση» από µακρού χρόνου;
Γίνεται επαλήθευση του ορθού υπολογισµού τόκων στις περιπτώσεις
των εντόκων υποχρεώσεων;

5.

Γίνονται τακτικά λογιστικές συµφωνίες των λογαριασµών µε τα
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αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασµών των προµηθευτών;
6.

Η εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων γίνεται κατόπιν εγκρίσεως
αρµοδίου εξουσιοδοτηµένου από την οικονοµική µονάδα προσώπου;

7.

Οι γνωστοποιήσεις υπολοίπων προµηθευτών συµφωνούνται µε τα
υπόλοιπα των βιβλίων της εταιρείας ;

8.

Στο λογαριασµό «Πιστωτές» υπάρχουν αναλυτικοί λογαριασµοί µε
σηµαντικά χρεωστικά υπόλοιπα, προστίθενται αυτοί στους λογ/σµούς
χρεωστών που εµφανίζονται στον Ισολογισµό ; Ερευνάται η αιτία
δηµιουργίας χρεωστικών υπολοίπων;

9.

Παρακολουθείται η τύχη των παλαιών υπολοίπων των ανωτέρω
υποχρεώσεων ;

10. Υπάρχουν, ικανοποιητικές διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµού ή
λήψεως προσφορών, πριν από την οριστικοποίηση των αγορών,
προµηθειών πάγιων στοιχείων ή κατασκευών ;
11. Mετά την οριστικοποίηση τέτοιων διαδικασιών υπογράφονται
συµβάσεις ;
12. Αρµόδιο όργανο για την αποδοχή συναλλαγµατικών της εταιρείας
είναι δύο (2) αρµόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπογράφουν µαζί ;
13. Τα πρόσωπα που υπογράφουν συναλλαγµατικές (για λογαριασµό της
οικονοµικής µονάδος) είναι εξουσιοδοτηµένα από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ;
14. Τηρείται το κατάλληλο βιβλίο Γραµµατίων Πληρωτέων ;
15. Μεταξύ των Γραµµατίων Πληρωτέων, υπάρχουν και γραµµάτια
ευκολίας ή εγγυήσεως ;
16. Αν τυχόν υπάρχουν, διαχωρίζονται αυτά από τα εµπορικά γραµµάτια
;
17. Συµφωνείται
περιοδικά
το
υπόλοιπο
του
λογαριασµού
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ» µε τα µη λήξαντα γραµµάτια ;
18. Το λογιστικό σύστηµα εξασφαλίζει ταχεία καταχώρηση όλων των
συνήθων υποχρεώσεων ;
19. Υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι γνωστές
υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν και επιµερίσθηκαν στη χρήση που
ανήκουν
20. ∆ικαιολογείται πλήρως η ύπαρξη χρεωστικών υπολοίπων στους
ανωτέρω λογαριασµούς ;
21. Προκειµένου περί ετεροχρονισµένων υποχρεώσεων, ο επιµερισµός
των αντιστοίχων βαρών γίνεται ορθά στις χρήσεις που αφορούν ;
22. Η αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα γίνεται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία (∆ΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, ανάλογα)
23. Η αποτίµηση των υποχρεώσεων γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος µε
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, για όσες οικονοµικές µονάδες

116

εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ ;

11.9.2 ∆άνεια Τραπεζών
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ

Οι δανεισµοί προς την οικονοµική µονάδα γίνονται :
α) Με δάνεια δια εκδόσεως οµολογιών ;
β) Από Τράπεζες εσωτερικού ;
γ) Από Τράπεζες εξωτερικού ;
δ) Από Προµηθευτές εξωτερικού ;
ε) Από λοιπούς Προµηθευτές ή Πιστωτές;

2. Oι δανεισµοί γίνονται κατόπιν εγκρίσεως του ∆.Σ. ή άλλου

αρµοδίου εξουσιοδοτηµένου οργάνου ;
3. Εξετάζονται αν είναι συµφέροντες οι όροι, όσον αφορά τα

τοκοχρεολύσια, τις εξοφλήσεις κ.λπ. και αν ωφελούν, σε τελική
ανάλυση, την εταιρεία;
4. Γίνεται συµφωνία των λογαριασµών δανείων, κάθε µήνα, µε τα

αντίστοιχα extrait των τραπεζών από αρµόδιο υπάλληλο
διαφορετικό από εκείνο που διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές
των δανείων (αναλήψεις – εξοφλήσεις) ;
5. Oι υπολογισθέντες τόκοι κ.λπ. του δανείου ελέγχονται πριν από

την καταχώρησή τους ;
6. Ο επιµερισµός των τόκων κ.λπ. εξόδων γίνεται κατά τρόπο,

ώστε να επιβαρύνονται οι χρήσεις που αφορούν;
7. Υπάρχουν και τηρούνται φάκελοι µε τους όρους και τις λοιπές

λεπτοµέρειες των λαµβανοµένων δανείων και πιστώσεων ;
8. Στον Ισολογισµό διαχωρίζονται, από τις Μακροπρόθεσµες

Υποχρεώσεις, οι δόσεις του επόµενου έτους που αφορούν σε
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ;
9. Η εταιρεία τηρεί στοιχεία, που να εµφανίζουν για κάθε δάνειο

τις λεπτοµέρειες που το διέπουν ;
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10. Η αποτίµηση των δανείων σε ξένο νόµισµα γίνεται σύµφωνα µε

την ισχύουσα νοµοθεσία (∆ΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2910/1920, ανάλογα)
;
11. Γίνεται έλεγχος της ορθής αποτιµήσεως των δανείων στο

αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
(για όσες οικονοµικές µονάδες εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ) ;

11.9.3 Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά ταµεία και ∆ηµόσιο
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ
1.

Μέχρι ποια χρήση έχουν ελεγχθεί τα βιβλία της
εταιρείας από τις φορολογικές αρχές ;

2.

Τις φορολογικές υποθέσεις χειρίζονται :
α)
Υπάλληλοι
της
εταιρείας,
καλώς
καταρτισµένοι επί των ισχυουσών φορολογικών
διατάξεων ;
β) Εξωτερικοί φοροτεχνικοί εµπειρογνώµονες ;

3.

Οι υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων κρατήσεις
εµφανίζονται
σε
ειδικούς
πληρωτέους
λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένων σε αυτούς
και των εργοδοτικών εισφορών ή υποχρεώσεων;

4. Οι αποδόσεις των φόρων και των λοιπών

κρατήσεων (ΦΠΑ Τιµολογίων, ΙΚΑ και λοιπών
Ασφαλιστικών Ταµείων, ΧΜΥ, ΦΜΥ κ.λπ.)
γίνονται κατόπιν σχετικού ελέγχου και εγκρίσεως;
5.

Η ∆ιοίκηση αξιολογεί, µε τους φοροτεχνικούς
εµπειρογνώµονες τη φορολογική κατάσταση και
τις απαιτούµενες προβλέψεις;

6.

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος του
τρέχοντος έτους γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας ;

7.

Έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για µη τακτοποιηθεί
ή µη οριστικοποιηθεί:
α) Φορολογικά θέµατα ;
β) Λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους;
γ) Υποχρεώσεις αποζηµιώσεως προσωπικού ;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
12.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIERS)
1. Επιλογή του δείγµατος των υπολοίπων προµηθευτών και αποστολή επιστολών
2. ∆ιενέργεια συµφωνίας µε τις ληφθείσες απαντήσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης
υπολοίπου σε Ξ.Ν. διαπίστωση της σωστής µετατροπής σε Ευρώ
3. Σύνταξη ΦΕ από το οποίο να προκύπτουν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
αποστολής επιστολών.
4. Στις περιπτώσεις που δεν λαµβάνονται απαντήσεις η τακτοποίηση του λογαριασµού
µπορεί να ελεγχθεί:
α. Με τη µεταγενέστερη, µέσα στην επόµενη χρήση, πληρωµή υποχρέωσης,
β. Με έλεγχο των δικαιολογητικών µε βάση τα οποία έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση.
5. ∆ιαπίστωση έγκρισης των σηµαντικών προκαταβολών (χρεωστικά υπόλοιπα) από τον
αρµόδιο της επιχείρησης.
6. Έλεγχος της σωστής αποτίµησης τέλους χρήσης των υποχρεώσεων σε Ξ.Ν
7. Ανάλυση κατά χρήση των ακινήτων υπολοίπων.
8. Έλεγχος του τρόπου και του λόγου κλεισίµατος των µεγάλων ακινήτων
λογαριασµών, οι οποίοι είχαν υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης (τέλος της
προηγούµενης) και δεν παρουσιάζουν υπόλοιπο κατά τη λήξη της.

12.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ (BANKS LOANS)
A. Μακροπρόθεσµα δάνεια (ΚΑ 4500 - 4513 - 5317 - 5318)
1. Υπόλοιπα προηγούµενης χρήσης. Έλεγχος µε βάση το φάκελο της προηγούµενης
χρήσης.
2. Χορηγήσεις χρήσης. Έλεγχος µε βάση τα δικαιολογητικά των τραπεζών και τους
τοκοχρεολυτικούς πίνακες (αν υπάρχουν). Σύνταξη κινητού φύλλου εργασίας από το οποίο να
προκύπτουν:
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- τα ποσά των δανείων
- η διάρκεια των δανείων
- οι ηµεροµηνίες πληρωµής,
- τα επιτόκια
- οι χορηγηθείσες ασφάλειες
- οι λοιποί ουσιώδεις όροι των δανείων.
3. Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Έλεγχος µε βάση τους
τοκοχρεολυτικούς πίνακες εξυπηρέτησης των δανείων. (Προαιρετικά)
4. Τόκοι. Με βάση τους τοκοχρεολυτικούς πίνακες.
5. Πληρωµές. Με βάση τα δικαιολογητικά των τραπεζών.
6. Υπόλοιπα τέλους χρήσεις. Συµφωνία µε τους τοκοχρεολυτικούς πίνακες.
7. ∆ιερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ύπαρξης ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων.
B. Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΚΑ 52)
1. Έλεγχος της κίνησης των λογαριασµών µε βάση τα αντίστοιχα αντίγραφα των
τραπεζικών λογαριασµών (statements). Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει να
αλληλοεπαληθεύονται όλα τα κονδύλια των λογαριασµών της επιχείρησης και όλα τα
κονδύλια των αντιγράφων των τραπεζικών λογαριασµών.
2. Συµφωνία των υπολοίπων των λογαριασµών δανείων τέλους χρήσης µε βάση τα
αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασµών. Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει να ελέγχεται η
τακτοποίηση, µέσα στην επόµενη χρήση, όλων των ετεροχρονισµένων κονδυλίων. Αν
µέχρι το τέλος ελέγχου υπάρχουν κονδύλια που δεν έχουν ακόµη τακτοποιηθεί, θα
πρέπει να σηµειώνονται για να ελεγχθούν κατά την επόµενη χρήση.
3. Σύνταξη Φύλλου εργασίας και έλεγχος του συνόλου των τόκων (4 τρίµηνα) µε βάση
τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασµών (statements) ή τις 3µηνιαίες αναγγελίες των τραπεζών.
Γ. ∆άνεια σε Ξ. Ν.
∆ιαπίστωση παρακολούθησης - απεικόνισης των συν/κών διαφορών που προκύπτουν κατά την
πληρωµή (δόσεων κλπ.) και κατά την αποτίµηση τέλους χρήσης των δανείων ή πιστώσεων που
χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για κτήση παγίων στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2.2.110 περιπτώσεις 17 και 23 του Ε.Γ.Λ.Σ.
Παρακολούθηση των συν/κών διαφορών που προκύπτουν κατά την πληρωµή (δόσεων κλπ.) και
κατά την αποτίµηση τέλους χρήσης σε χωριστούς κατά δάνειο ή πίστωση λογ/σµούς του 2βάθµιου
λογ/σµού "Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων"
(ΚΑ 16.15).
Απόσβεση (µεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης) ως κάτωθι:
• Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές κάθε δανείου ή πίστωσης, έπειτα από συµψηφισµό
τυχόν πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών προηγούµενων χρήσεων του ίδιου δανείου ή
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πιστώσεως, που µεταφέρονται από τον οικείο υπολογαριασµό του 44.15 "Προβλέψεις για
συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων", αποσβένονται
τµηµατικά, ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική (συµβατική) χρονική διάρκεια του δανείου ή της
πιστώσεως, ως εξής:
- Στο τέλος κάθε χρήσεως µεταφέρεται, από τον οικείο κατά πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του
16.15, στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.00.04, ποσό ίσο µε το πηλίκο της διαιρέσεως του
χρεωστικού υπολοίπου (της ηµέρας αυτής) του οικείου αυτού υπολογαριασµού (του 16.15), επί τον
αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής µέχρι τη συµβατική λήξη της αντίστοιχης
πιστώσεως ή δανείου, του κλάσµατος λαµβανοµένου ως πλήρους έτους.
- Εάν µεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η άνω µεταφορά από τον 16.15 αρχίζει από τη λήξη ή
τη διακοπή της κατασκευαστικής περιόδου.
- Σε περίπτωση ληξιπροθέσµων πιστώσεων ή δανείων, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων
υπολογαριασµών του 16.15 που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσµο µέρος µεταφέρονται , στο τέλος
κάθε χρήσεως, στο λογαριασµό 81.00.04. Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των
αντίστοιχων υπολογαριασµών του 44.15.
• Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κάθε χρήση (από πληρωµή
δόσεων και από αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως) και έχουν καταχωρηθεί, όπως προαναφέρθηκε,
σε υπολογαριασµούς του 16.15 κατά πίστωση ή δάνειο, µειώνουν τις τυχόν χρεωστικές της ίδιας
χρήσεως καθώς και των προηγούµενων χρήσεων και των ίδιων πιστώσεων ή δανείων και το
υπόλοιπο ή, εάν δεν υπάρχουν χρεωστικές, ολόκληρο το ποσό µεταφέρεται σε αντίστοιχο κατά
πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του 44.15 "Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από
πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων" από τον οποίο:
- Μεταφέρεται στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.01.04 το µέρος των
συναλλαγµατικών διαφορών της παρούσας χρήσεως, που αντιστοιχεί στις δόσεις των πιστώσεων ή
δανείων που πληρώθηκαν µέσα στη χρήση αυτή.
- Μεταφέρεται στο τέλος κάθε επόµενης χρήσεως στον αντίστοιχο υπολογαριασµό της ίδιας
πιστώσεως ή δανείου του λογαριασµού 16.15, για συµψηφισµό, ποσό ίσο µε τις χρεωστικές
συναλλαγµατικές διαφορές του υπολογαριασµού αυτού, ή µεταφέρεται ολόκληρο το πιστωτικό
υπόλοιπο του οικείου υπολογαριασµού του 44.15, αν αυτό είναι µικρότερο από το χρεωστικό
υπόλοιπο του αντίστοιχου υπολογαριασµού του 16.15 (βλ. προηγούµενα υπό α΄).
- Μεταφέρεται στο τέλος κάθε χρήσεως (από την επόµενη χρήση), στον αποτελεσµατικό
λογαριασµό 81.01.04, το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο ποσό της πιστώσεως ή του δανείου που
πληρώθηκε µέσα στην κλειόµενη χρήση.
∆. Επιστολές
1. Αποστολή επιστολών σε όλες τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται η επιχείρηση για
επιβεβαίωση:
Των χρεογράφων που βρίσκονται στις τράπεζες για φύλαξη ή εγγύηση (λογ/σµός 18 & 34).
Των γραµµατίων / επιταγών που βρίσκονται στις τράπεζες για είσπραξη ή εγγύηση δανείων
(λογ/σµός 31 & 33).
Των καταθέσεων (λογ/σµός 38).
Των δανείων (λογ/σµός 45 & 52).
Των εγγυητικών επιστολών (λογ/σµοί τάξεως).
2. ∆ιενέργεια συµφωνίας µε τις ληφθείσες απαντήσεις.
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12.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (CREDITORS)
A. Λοιπές υποχρεώσεις
1. Επιλογή του δείγµατος των υπολοίπων των λοιπών υποχρεώσεων και αποστολή επιστολών.
2. ∆ιενέργεια συµφωνίας µε τις ληφθείσες απαντήσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου σε Ξ. Ν.
διαπίστωση της σωστής µετατροπής σε Ευρώ.
3. Σύνταξη ΦΕ από το οποίο να προκύπτουν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αποστολής των
επιστολών.
4. Στις περιπτώσεις που δεν λαµβάνονται απαντήσεις η τακτοποίηση του λογ/σµού µπορεί να
ελεγχθεί:
- µε τη µεταγενέστερη, µέσα στην επόµενη χρήση, πληρωµή της υποχρέωσης,
- µε έλεγχο των δικαιολογητικών µε βάση τα οποία έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση.
5. Έλεγχος της σωστής αποτίµησης τέλους χρήσης των υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
6. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος πληρωµής των µερισµάτων
Β. Λοιπές διαδικασίες
1. ∆ιερεύνηση µήπως τυχόν η χρήση επιβαρύνθηκε µε τους µη δεδουλευµένους τόκους
µακροπρόθεσµων γραµµατίων.
2. ∆ιαπίστωση παραγραφής υπέρ του ∆ηµοσίου των µερισµάτων εκείνων των οποίων παρήλθε
5ετία από την προθεσµία πληρωµής τους.
3. ∆ιερεύνηση για την τυχόν υποχρέωση της επιχείρησης να χαρτοσηµάνει ορισµένα πιστωτικά
υπόλοιπα που χρονίζουν (κυρίως για τους λογαριασµούς 53.10 – 53.14).
4. Ανάλυση κατά χρήση των ακινήτων υπολοίπων.
5. Έλεγχος του τρόπου και του λόγου κλεισίµατος των µεγάλων ακινήτων λογ/σµών, οι οποίοι
είχαν υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης (τέλος της προηγούµενης) και δεν παρουσιάζουν
υπόλοιπο κατά τη λήξη της.
Γ. Επιταγές – Συναλλαγµατικές πληρωτέες
1. Έλεγχος εµφάνισης των επιταγών πληρωτέων στις τράπεζες µε βάση τα αντίστοιχα αντίγραφα
των λογαριασµών των τραπεζών (statements).
2. Έλεγχος εξόφλησης των συναλλαγµατικών πληρωτέων µέσα στην επόµενη χρήση µε βάση τα
σώµατα των συναλλαγµατικών.
3. ∆ιαπίστωση της τυχόν ύπαρξης ληξιπρόθεσµων επιταγών – συναλλαγµατικών.
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4. Έλεγχος του τρόπου και του λόγου κλεισίµατος επιταγών – συναλλαγµατικών οι οποίες ήταν
ληξιπρόθεσµες κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσης και δεν εµφανίζονται στο τέλος της
παρούσας χρήσης.

12.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ (TAXES – DUTIES)
Α. Λογαριασµοί υποχρεώσεων
1. Υπόλοιπα προηγούµενης χρήσης. Επαλήθευση µε βάση το φάκελο της προηγούµενης χρήσης.
2. Υποχρεώσεις χρήσης
ΦΠΑ
Συνολική συµφωνία των εκροών. Πολλαπλασιασµός των εσόδων των λογ/σµών της οµάδας 7 (και
ενδεχοµένως ορισµένων λογ/σµών της οµάδας 8) µε τους αντίστοιχους συντελεστές του ΦΠΑ.
Φόρος αµοιβών προσωπικού
- Έλεγχος του ορθού υπολογισµού του Φ.Μ.Υ.
Με βάση τις Μισθοδοτικές καταστάσεις τριών µηνών (π.χ. Ιανουαρίου – Ιουνίου – ∆εκεµβρίου)
Χονδρικός υπολογισµός: του συνόλου του Φ.Μ.Υ. (λογ/σµός 54.03.00)
- Συµφωνία του παρακρατηθέντος φόρου µε τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις (για χρήση ∆ΟΥ) στους
µισθωτούς και µε την συγκεντρωτική δήλωση ΦΜΥ (για ορισµένους µισθωτούς).
Συνολική συµφωνία
Με βάση τις δηλώσεις
• ΦΜΥ
• Φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών
• Φόρος – χαρτόσηµο τρίτων
• ΦΜΑΠ
Φόρος εισοδήµατος
Λεπτοµερής έλεγχος των κονδυλίων που αναγράφονται στη δήλωση.
∆ιαπίστωση απεικόνισης ως λογιστικών διαφορών:
- Των προστίµων - προσαυξήσεων του ∆ηµοσίου.
- Των προστίµων - προσαυξήσεων των Ασφαλιστικών ταµείων.
- Των προβλέψεων για αποζηµίωση του προσωπικού (πέραν του ποσού που
προβλέπεται από το άρθρο 31 παράγραφο 1ιε του Ν. 2238/1994).
- Των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή
δικαιολογητικά (=αποφάσεις δικαστηρίων κλπ.)
- Των εξόδων συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και των αποσβέσεων των
ιδιοκτήτων ή µισθωµένων επιβατηγών αυτοκινήτων (πέραν του ποσού που προβλέπεται από το
άρθρο 31 παράγραφο 1β του Ν. 2238/1994).
- Της ζηµιάς από πώληση χρεογράφων
- Της ζηµιάς από την αποτίµηση των χρεογράφων τέλους χρήσεως
- Υπολογισµός του φόρου µε βάση το άρθρο 109 του Ν. 2238/1994 και της αντίστοιχης
προκαταβολής. ∆ιαπίστωση της έγκαιρης υποβολής της δήλωσης µέσα στις προθεσµίες που
προβλέπονται από το άρθρο 107 του Ν. 2238/1994.
Φόροι – τέλη προηγούµενων χρήσεων
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- Έλεγχος µε βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις του φορολογικού ελέγχου ή τις ειδοποιήσεις της ∆ΟΥ ή
τις αποφάσεις του δικαστηρίου.
- ∆ιερεύνηση για την ύπαρξη υποχρεώσεων από φόρους που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί.
Πληρωµές
- ∆ιαπίστωση της έγκαιρης πληρωµής - υποβολής των προσωρινών - οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ Φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών - Φόρου και χαρτοσήµου αµοιβών τρίτων - Φόρου - χαρτοσήµου
αποζηµιώσεων – Φόρου εισοδήµατος
- ∆ιαπίστωση της µη ύπαρξης ετεροχρονισµών κονδυλίων κατά την υποβολή των ως άνω
προσωρινών δηλώσεων.
- ∆ιαπίστωση της έγκαιρης πληρωµής - υποβολής των προσωρινών - εκκαθαριστικών δηλώσεων
ΦΠΑ.
Εισροές – Συµψηφισµοί
Εισροές ΦΠΑ
Έλεγχος χρέωσης (αγορές) ή πίστωσης (επιστροφές – εκπτώσεις) του σωστού λογ/σµού ΦΠΑ.
Υπόλοιπα τέλους χρήσης
∆ιερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ληξιπροθέσµων οφειλών.
Β. Λογαριασµοί απαιτήσεων
Λογαριασµοί Ελληνικού ∆ηµοσίου (λ/σµοί 3313 και 3314)
Επαλήθευση υπολοίπων τέλους χρήσης:
1. Για την προκαταβολή.
2. Για τους παρακρατηµένους φόρους, µε βάση τις σχετικές βεβαιώσεις των τρίτων.
3. Για τις επίδικες απαιτήσεις, µε βάση την επιστολή του νοµικού συµβούλου της επιχείρησης ή µε
βάση τις ειδοποιήσεις ή τα τριπλότυπα είσπραξης της ∆ΟΥ και γενικά τα στοιχεία που τυχόν
υπάρχουν στο φάκελο της προηγούµενης χρήσης.
4. Για τον ΦΠΑ, διερεύνηση της φύσης του χρεωστικού υπολοίπου.
Γ. Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες
∆ιαπίστωση εµπρόθεσµης υποβολής στην αρµόδια ∆ΟΥ:
1. των Συγκεντρωτικών καταστάσεων προµηθευτών (Τιµολόγια – Πιστωτικά)
2. των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών (Τιµολόγια – Πιστωτικά),
3. του τελικού Αναλυτικού Ισοζυγίου των λογαριασµών τέλους χρήσης
4. των δηλώσεων Αποθηκών
5. των ποσοστών εκπτώσεων
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6. πίνακα δεδοµένων προστασίας προσωπικού χαρακτήρα
7. των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν στην τρέχουσα χρήση

12.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
(SOCIAL SECURITY)
1. Υπόλοιπα προηγούµενης χρήσης. Επαλήθευση µε βάση το φάκελο της προηγούµενης χρήσης.
2. Κρατήσεις - εισφορές καθυστερούµενες προηγουµένων χρήσεων
- Έλεγχες µε βάση τις αντίστοιχες πράξεις καταλογισµού ή τις ειδοποιήσεις του ασφαλιστικού
οργανισµού ή τις δικαστικές αποφάσεις.
- Εάν έχει διεξαχθεί έλεγχος από τον Ασφαλιστικό Οργανισµό µέσα στη χρήση, διερεύνηση για
τυχόν επιβολή προστίµων - προσαυξήσεων και για τη λογιστικοποίηση τους.
3. Πληρωµές
- ∆ιαπίστωση της έγκαιρης υποβολής της Αναλυτικής, Περιοδικής ∆ήλωσης
- ∆ιαπίστωση της έγκαιρης πληρωµής µε βάση είτε το statement της τράπεζας, είτε την
απόδειξη είσπραξης της τράπεζας.
4. Υπόλοιπα τέλους χρήσης. ∆ιερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
12.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(ACCRUALS – DEFERRED INCOME)
12.6.1 Έξοδα χρήσεως πληρωτέα.
∆ιαπίστωση απεικόνισης στην τρέχουσα χρήση όλων των δεδουλευµένων εξόδων. ΄Ελεγχος µε
βάση τα σχετικά δικαιολογητικά. Ηλεκτρικό - Τηλεφωνικά - ΄Υδρευση, µε βάση τους αντίστοιχους
λογαριασµούς της ∆ΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥ∆ΑΠ. Ενοίκια, µε βάση τις σχετικές συµβάσεις. Ασφάλιστρα,
µε βάση τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών, µε βάση τις σχετικές εγγυητικές επιστολές.
12.6.2 Αγορές υπό τακτοποίηση
∆ιαπίστωση παραλαβής των τιµολογίων αγορών στην αρχή της επόµενης χρήσης, για τα αγαθά
εκείνα που έχουν παραληφθεί µέσα στην τρέχουσα χρήση και δεν έχουν περιέλθει στην επιχείρηση
τα αντίστοιχα τιµολόγια.
12.6.3 Έσοδα επόµενων χρήσεων
΄Ελεγχος του σωστού υπολογισµού των εσόδων εποµένων χρήσεων.
12.6.4 Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισµό
∆ιαπίστωση έκδοσης µέσα στην αρχή της επόµενης χρήσης των πιστωτικών για τις εκπτώσεις που
χορηγήθηκαν προς τους πελάτες υπό διακανονισµό, δηλαδή για τις εκπτώσεις µε τις οποίες δεν
πιστώθηκαν οι λογαριασµοί τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ
Στο παθητικό (υποχρεώσεις) του ισολογισµού υφίστανται πολλές φορές λογαριασµοί µε τον τίτλο:
Εκκρεµείς λογαριασµοί
Προσωρινοί λογαριασµοί
∆ιάφοροι Λογαριασµοί
Προβλέψεις
Όπως είναι φανερό αυτοί οι λογαριασµοί εµφανίζουν υποχρεώσεις που δεν έχουν διακανονισθεί
οριστικά ή δαπάνες µη δεδουλευµένες ή έξοδα, υπό αµφισβήτηση. Ο έλεγχος αυτών σκοπό θα έχει
την ανάλυση των ειδικών κονδυλίων που συνθέτουν το ύψος αυτών. Από την ανάλυση αυτή είναι
δυνατόν να προκύψουν έσοδα που έπρεπε να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή
υποχρεώσεις από διάφορές φορολογίες και ιδιαίτερα από την φορολογία χαρτοσήµου. Ειδικά σε
ότι αφορά τη φορολογία χαρτοσήµου, θα έπρεπε να ερευνάται η κίνηση των δοσοληπτικών
λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς και του λογαριασµού 53.14 «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς
εταίρους», για το ενδεχόµενο υποκρυπτόµενων δανείων και σε περίπτωση που τεκµηριώνεται και
στοιχειοθετείται ότι ποσά των λογαριασµών αυτών συνιστούν δανεισµό των εταίρων, διαχειριστών,
µελών ∆Σ κλπ από την επιχείρηση ή το αντίστροφο, τότε θα αναζητούνται τα οικεία τέλη
χαρτοσήµου και γενικά θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων (Πολ.
1087/2005).
Στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πολυµετοχικών επιχειρήσεων θα πρέπει να ερευνάται
αν µερίσµατα παραγράφηκαν υπέρ του δηµοσίου επειδή δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους
εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, αποδόθηκαν στο δηµόσιο (Ν.∆. 1195/1942,
γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ 992/74).
Οι προκαταβολές προς προµηθευτές, έστω και αν η αγορά µαταιώθηκε τελικά, δεν συνιστούν
δάνεια. Σε περίπτωση που η προκαταβολή περιέλθει στον προµηθευτή για οποιαδήποτε λόγο, έστω
και µε υπαιτιότητα του αγοραστή, πρέπει να δεχθούµε ότι το ποσό αυτής συνιστά δαπάνη εκπεστέα
από τα ακαθάριστα έσοδα, αφού στις περιπτώσεις αυτές η απολεσθείσα προκαταβολή πρέπει να
χαρακτηριστεί ως συµπληρωµατικό κόστος αγορών.
Επίσης, σε λογαριασµούς του παθητικού καταχωρούνται πολλές φορές οι από διάφορες
ασυµφωνίες διαφορές που διαπιστώνονται στο τέλος ή και ενδιάµεσα στη διάρκεια της χρήσεως
χωρίς να είναι δυνατή, η ανεύρεση της αιτίας τους ή ακόµη και από σκοπιµότητα αποκρύψεως
τους. Οι ασυµφωνίες αυτές εφ όσον είναι σοβαρές αποδεικνύουν την ανεπαρκή ή ανακριβή
τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης και πρέπει να αξιολογηθούν µαζί µε τις τυχόν άλλες
διαπιστωθείσες από τον έλεγχο διαφορές. Εάν οι παραπάνω διαφορές από ασυµφωνίες
διαπιστωθούν στους αναλυτικούς λογαριασµούς των πελατών και προµηθευτών τότε η έρευνα του
ελέγχου πρέπει να επεκταθεί οπωσδήποτε στις αγορές και στις πωλήσεις.
Ο φόρος εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών βαρύνει τον εργαζόµενο που αποκτά το εισόδηµα. Ο
φόρος αυτός δεν επιτρέπεται να βαρύνει την επιχείρηση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση
καταβάλει το φόρο αυτόν, τα καταβληθέντα ποσά δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα.
Τα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται, ελεύθεροι επαγγελµατίες κατονοµάζονται στο άρθρο 48
παράγραφος 1 του Ν. 2238/1994, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του ίδιου νόµου, επί της
συνολικής αµοιβής του ελεύθερου επαγγελµατία που αναγράφεται στην «απόδειξη παροχής
υπηρεσιών» που εκδίδει η καταβάλλουσα την αµοιβή επιχείρηση, παρακρατείται φόρος µε
συντελεστή 20%.
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Τέλος, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην επαλήθευση των δεδοµένων των λογαριασµών των
τραπεζών, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της ελεγχόµενης σε σχέση µε τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά (extrait τραπεζών κλπ). Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών πιθανολογείται ότι οι
λογαριασµοί που τηρήθηκαν από την ελεγχόµενη δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των συναλλαγών ή
περιλαµβάνουν συναλλαγές που θα έπρεπε να εµφανιστούν σε άλλους λογαριασµούς
(λογαριασµούς εσόδων, εξόδων κτλ).

ΜΕΡΟΣ ∆
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
14.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.
2238/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10β του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011
και ισχύει από την δηµοσίευση της στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την 31.3.2011.
Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του «Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού», καθώς
και άλλες λεπτοµέρειες καθορίστηκαν µε την Πολ.1159/22.7.2011.
Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία
οπωσδήποτε µετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος και το αργότερο δέκα (10) ηµέρες
µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Στην συνέχεια
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
Από τις εταιρείες που ελέγχονται επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, µε
κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Επανέλεγχος µπορεί να γίνει και σε άλλες περιπτώσεις (πλέον του 9%), όπως στις εξής: α) Λήψη ή
έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων,
β) Άσκηση δίωξης µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες,
γ) Οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την
παραγωγικότητα των δαπανών είναι µικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων.
Εάν σε µεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε
σχέση µε τα φορολογητέα αντικείµενα, επιβάλλεται στον Ελεγκτή πρόστιµο από € 10.000 έως €
100.000, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόµενη εταιρεία.
Το πιο πάνω πρόστιµο επιβάλλεται και στην ελεγκτική εταιρεία που ανήκει ο Ελεγκτής.
Οι Ανώνυµες Εταιρείες και οι Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές
υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης, για τους ισολογισµούς που κλείνουν από
30.06.2011 και µετά
Η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», εκδίδεται µετά από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών
που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1159/22.7.2011, που συνιστούν το «Πρόγραµµα Ελέγχου» το οποίο
και επισυνάπτεται.
Μεταξύ των γενικών απαιτήσεων οι πιο σηµαντικές αφορούν τα κατωτέρω:
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1. Έλεγχος δαπανών κλιµακωτά πάνω από κάποιο ποσό ανάλογα µε το κύκλο εργασιών της
ελεγχοµένης. Π.χ. για ακαθάριστα έσοδα έως € 50.000.000 θα ελέγχονται όλες οι δαπάνες άνω των
€ 15.000.
2. Έλεγχος σε τουλάχιστον 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.
3. Έλεγχος παραγωγικότητας των δαπανών
4. Έλεγχος ανεξαρτήτως ποσού όλων των εξόδων που αφορούν τις πάσης φύσεως δαπάνες
επιβατηγών αυτοκινήτων, συνεδρίων και δεξιώσεων, τους Φόρους και Τέλη καθώς και τις
Προβλέψεις.

14.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κατωτέρω περιγράφονται οι πιο σηµαντικές απαιτήσεις του «Προγράµµατος ελέγχου» ανά
ενότητα.
Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχοµένης εταιρείας:
Απαιτείται µεταξύ άλλων αναγραφή των ακριβών στοιχείων (ηµεροµηνία κλπ) της θεώρησης των
βιβλίων (ισοζύγιο, απογραφών και ισολογισµού κλπ).
Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος:
Απαιτείται µεταξύ άλλων, και στα πλαίσια των προαναφερθέντων αριθµητικών ορίων έλεγχος για
τα κατωτέρω:
- έλεγχος µισθοδοσίας και λοιπών παροχών, ασφαλίστρων προσωπικού κλπ
- έλεγχος φορολογικής έκπτωσης των δωρεών (όλων των περιπτώσεων),
- έλεγχος τόκων, -έλεγχος τριγωνικών συναλλαγών,
- έλεγχος τυχόν έκπτωσης φόρων και τελών που βαρύνουν τρίτους,
- έλεγχος αποσβέσεων, -έλεγχος προβλέψεων επισφαλών πελατών,
- έλεγχος δαπανών διαφήµισης,
- έλεγχος δαπανών ταξιδιών, ξενοδοχείων κλπ,
- έλεγχος δώρων, -έξοδα κινητής τηλεφωνίας,
- έλεγχος αναµόρφωσης δαπανών λόγω αφορολόγητων εσόδων,
- έλεγχος διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων,
- έλεγχος καταβαλλόµενων δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής υποστήριξης.
Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
Απαιτείται µεταξύ άλλων έλεγχος για τα κατωτέρω:
- έλεγχος pro-rata και διακανονισµού παγίων,
- συµφωνία τριών περιοδικών δηλώσεων, εκ των οποίων, η µία θα είναι του 12ου µε τα βιβλία,
- συµφωνία της εκκαθαριστικής δήλωσης µε τα βιβλία, εντοπισµός και αιτιολόγηση σηµαντικών
διαφορών µε τις υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις των δύο προηγούµενων ετών,
- έλεγχος όλων των τροποποιητικών δηλώσεων και αιτιολόγηση αυτών,
- έλεγχος όλων των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη για 1 µήνα,
- έλεγχος ορθής εφαρµογής του συντελεστή ΦΠΑ ιδίως όταν έχουν υπάρξει µεταβολές,
- έλεγχος ορθής συµπλήρωσης intrastat - listing για 2 µήνες.
Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
Απαιτείται µµεταξύ άλλων ο έλεγχος για τα κατωτέρω:
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- έλεγχος τήρησης όλων των προβλεπόµενων βιβλίων,
- έλεγχος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων,
- συµφωνία όλων των βιβλίων (υπόλοιπα, κινήσεις, µµεταφορές, ισοζύγια πελατών),
- έλεγχος ορθής καταχώρησης για όλες τις συναλλαγές ενός 15ηµέρου, του µήνα µε τα µεγαλύτερα
έσοδα,
- έλεγχος έγκαιρης ενηµέρωσης/εκτύπωσης (ή φύλαξης σε ηλεκτρονικά µέσα),
- έλεγχος κίνησης ταµείου και αξιόγραφων για 1 µήνα,
- έλεγχος βιβλίου αποθήκης για 2 είδη,
- έλεγχος απογραφής και έλεγχος αποτίµησης,
- έλεγχος κόστους παραγωγής για τα 2 είδη µε την µµεγαλύτερη κίνηση,
- έλεγχος εξόφλησης τιµολογίων για ποσά πάνω από € 3.000 µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή επιταγής,
- έλεγχος Μητρώου παγίων.
Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
- έλεγχος των δηλώσεων (Ε9), -έλεγχος δήλωσης ΦΑΠ,
- έλεγχος υπολογισµού υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων.
Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου.
Απαιτείται µµεταξύ άλλων έλεγχος για τα κατωτέρω:
- έλεγχος δανείων που υπάγονται σε χαρτοσήµανση,
- έλεγχος αµοιβών ∆.Σ., καταθέσεων/αναλήψεων µµετόχων,
- έλεγχος ύπαρξης εκχωρηµένων απαιτήσεων και αναδοχής χρέους.
Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων.
Απαιτείται µµεταξύ άλλων έλεγχος για τα κατωτέρω:
- έλεγχος υπολογισµού και καταχώρισης ΦΜΥ,
- έλεγχος υπολογισµού και καταχώρισης παρακρατηθέντων φόρων εργολάβων,
δηµοσίου κλπ,
- έλεγχος φόρου µερισµάτων και φόρου διανεµόµενων κερδών,
- έλεγχος φόρου τόκων καταθέσεων, repos, τίτλων, παραγώγων, µετοχών, συναλλαγών στο ΧΑΑ,
- έλεγχος φόρου πωλήσεων µετοχών,
- έλεγχος φόρου αµοιβών µελών ∆.Σ,
- έλεγχος φόρου παροχών σε χρήµα,
- έλεγχος Ειδικού Φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων.
Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων.
Έλεγχος των προϋποθέσεων µµετασχηµατισµού και των ορθών λογιστικών χειρισµών.
Ενδοοµιλικές Συναλλαγές.
Έλεγχος σύνταξης φακέλου τεκµηρίωσης (υπονοείται ότι έχει συνταχθεί και φυλάσσεται ήδη) και
ειδικότερα της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και
έλεγχος της αναµόρφωσης των ποσών που τυχόν εκφεύγουν της αρχής.
14.3 ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Η χορηγούµενη έκθεση είναι «Αρνητικής Έκφρασης» (...δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας
οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι… ) και χρησιµοποιεί ως πλαίσιο αναφορά και
εκτέλεσης της εργασίας την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 και το ∆ΠΕ∆ 3000 «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν
ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». Το λεκτικό της έκθεσης
φορολογικής συµµόρφωσης είναι τυποποιηµένο, προβλέπει έξι (6) διαφορετικές περιπτώσεις
έκβασης του ελέγχου.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
2. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και µε θέµατα έµφασης.
3. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη.
4. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη και µε θέµατα έµφασης.
5. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα
6. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος.
Η έκθεση ελέγχου περιέχει περιορισµό χρήσης αποκλειστικά «στα πλαίσια των υποχρεώσεων της
Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών. Η απουσία θεµάτων που θα αποτελούσαν βάση
για επιφύλαξη ή θεµάτων έµφασης µετά την παρέλευση 18 µηνών ισοδυναµεί µε περαιωµένο
έλεγχο της χρήσης. Αντίθετα ή ύπαρξη τέτοιων θεµάτων δηµιουργεί για τα αντικείµενα αυτά
υποχρέωση της αρµόδιας αρχής να ελέγξει τα αντικείµενα αυτά και µόνο.

14.4 ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ
Η ελεγκτική εργασία που προβλέπεται από την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 είναι µια ξεχωριστή,
ανεξάρτητη εργασία σε σχέση µε τον τακτικό έλεγχο καθώς διαφέρει το αντικείµενο, ο σκοπός, ο
τύπος έκθεσης και το εύρος χρήσης. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ξεχωριστή εντολή
ανάθεσης όπου θα προβλέπονται οι ιδιαιτερότητες αυτές κάνοντας σαφή αναφορά στους όρους
ανάθεσης της εργασίας (terms of engagement).
Επιπροσθέτως, στα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 γίνεται σαφής αναφορά στην
διαδικασία προσδιορισµού της αµοιβής µε ελεύθερη διαπραγµάτευση και µε τον περιορισµό η
διακύµανση της αµοιβής αυτής να είναι σύµφωνη µε τα συναλλακτικά ήθη ειδάλλως θα γίνεται
παραποµπή για τακτικό έλεγχο ακυρώνοντας έτσι το όποιο όφελος από την ανωτέρω διαδικασία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ως έννοιες ο εσωτερικός, ο εξωτερικός έλεγχος και ο φορολογικός είναι από τις πιο χρήσιµες για
όλες τις οικονοµικές µονάδες αφού δηµιουργούν ένα κλίµα «ασφάλειας», αποφεύγοντας τις
ατασθαλίες και κλοπές από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Ο έλεγχος, τόσο ο εσωτερικός
όσο και ο εξωτερικός, είναι συνυφασµένος µε όλες τις οικονοµικές πράξεις. Γεγονότα όπως η
απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των
επιχειρήσεων και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Μέσα στο εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο
έλεγχος και ειδικότερα ο φορολογικός έλεγχος προβάλλει ως η αναγκαία διαδικασία για την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οικονοµικών κρατών.
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η έννοια και η σηµασία της ελεγκτικής στο τοµέα των εσόδων,
εξόδων και υποχρεώσεων. Αναλύθηκαν τα παραπάνω από την σκοπιά του εσωτερικού ελέγχου
του εξωτερικού ελέγχου και του φορολογικού. Στο τέλος της εργασίας γίνεται αναφορά για την
χρήση των ιδιωτικών ελεγκτών και στην φορολογική ελεγκτική.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η εξέταση της χρησιµότητας και των τριών ειδών
ελέγχου, αφετέρου η παράθεση της αλληλεξάρτησης τους για την επιβίωση και ανάπτυξη των
οικονοµικών µονάδων. Τέλος, η εν λόγω επιστηµονική θεωρητική ανάπτυξη µπορεί να διατελέσει
πηγή πληροφοριών για µεταγενέστερες έρευνες στον τοµέα του ελέγχου και γενικότερα της
ελεγκτικής επιστήµης.
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