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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, είναι η παρακολούθη
ση των άμεσων εξόδων Αγορών. Τα έξοδα αυτά σε πολ
λές περιπτώσεις είναι τόσο σημαντικά που διαμορφώνουν 
το κόστος αγοράς των αποθεμάτων σημαντικά πάνω από 
την αρχική τιμολογιακή αξία αγοράς. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με τη συ
γκέντρωση, λογιστική αντιμετώπιση και κοστολογική αντι
μετώπιση των άμεσων ή ειδικών εξόδων αγοράς.

Στις παραγράφους που ακολουθούν προσδιορίζουμε 
την έννοια των άμεσων εξόδων αγορών, αναφέρουμε την 
λογιστική τους παρακολούθηση και προτείνουμε τρόπους 
και μεθόδους κοστολογικής διαχείρισής τους.

ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Έννοια των ειδικών εξόδων αγορών
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ειδικά (ή άμεσα) έξοδα αγορών, «εί
ναι εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για 
κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι την παραλαβή και αποθή
κευση των αγαθών».

Η εναρμονισμένη με το Ε.Γ.Λ.Σ. διάταξη του άρθρου 43 
§ 5 περ. β του ν.2190/1920 ορίζει ότι «τιμή κτήσης είναι η τι
μολογιακή αξία αγοράς, η οποία προσαυξάνεται με τα ειδι
κά έξοδα αγοράς και μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις».

Πιο συγκεκριμένα, ειδικά έξοδα αγορών είναι όλα τα 
έξοδα που πραγματοποιούνται ειδικά για τη συγκεκριμέ
νη αγορά από τη στιγμή που δόθηκε η σχετική παραγγελία 
μέχρι την οριστική παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών 
από την επιχείρηση. Για να προσδιορίσουμε καλύτερα τα ει
δικά έξοδα αγορών θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα εάν 
χωρίς την πραγματοποίηση αυτών των εξόδων θα ήταν δυ
νατή η παραλαβή της συγκεκριμένης αγοράς.

Ενδεικτικά έξοδα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
ειδικά έξοδα αγοράς είναι:
• τα έξοδα διακανονισμού των τραπεζών,
• τα έξοδα εκτελωνισμού των αγαθών,
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• η αμοιβή του εκτελωνιστή,
• τα έξοδα προσωρινής αποθήκευσης των αγαθών μέχρι 

την οριστική παραλαβή τους από τον αγοραστή,
• τα φορτωτικά από την αποθήκη του προμηθευτή στο με

ταφορικό μέσο,
• τα μεταφορικά από την αποθήκη του προμηθευτή στην 

αποθήκη του αγοραστή,
• οι δασμοί εισαγωγής,
• τα ασφάλιστρα μεταφοράς,
• τα εκφορτωτικά στην αποθήκη του αγοραστή,
• οι προμήθειες και μεσιτείες αγοράς,
• τα δικαιώματα των οργανισμών που διαχειρίζονται τα λι

μάνια (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. κλπ.),
• ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α.,
• κ.λπ.

Τα ειδικά έξοδα αγοράς των αποθεμάτων κατά τα 
Δ.Λ.Π.
Σύμφωνα με το IAS 2 - «Αποθέματα» (αναθεωρημένο - 
1993), το κόστος αγοράς των αποθεμάτων περιλαμβάνει:
• την τιμή αγοράς,
• τους εισαγωγικούς δασμούς,
• τους άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η επιχείρηση μπο

ρεί στη συνέχεια να ανακτήσει ή να συμψηφίσει),
• τα μεταφορικά έξοδα,
• τα έξοδα παραδόσεως και
• τα άλλα έξοδα που είναι άμεσα επιρριπτέα στην αγορά 

των έτοιμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών,
• οι πάσης φύσεως εκπτώσεις επί των αγορών εκπίπτονται 

κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς.
Τα Δ.Λ.Π. αντιμετωπίζουν τα ειδικά έξοδα αγοράς με 

τον ίδιο τρόπο που τα αντιμετωπίζει και το Ε.Γ.Λ.Σ..

Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στα άμεσα έξοδα αγο
ρών
Στην αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων δεν πε
ριλαμβάνονται:
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1. Τα «γενικά έξοδα αγορών»
Τα γενικά έξοδα αγορών (ή γενικό κόστος αγορών ή κό
στος προμηθειών ή εφοδιασμού) αφορούν το συνολικό κό
στος της λειτουργίας (τμήματος - κέντρου κόστους) αγο
ρών και καταχωρούνται στην ομάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ..

Τα γενικά έξοδα αγορών αντιμετωπίζονται από το 
Ε.Γ.Λ.Σ. ως εξής:
• Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις, 

στις οποίες λειτουργεί παραγωγή, βαρύνουν το κόστος 
της λειτουργίας παραγωγής, δηλαδή το κόστος των απο
θεμάτων απογραφής και το κόστος πωλήσεων των παρα- 
γόμενων προϊόντων.

• Στις εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις, στις οποίες δε λει
τουργεί παραγωγή χαρακτηρίζεται ως έξοδο διοικήσεως 
και βαρύνει τα μικτά αποτελέσματα.
Συνεπώς τα γενικά έξοδα αγορών δε βαρύνουν την αξία 

κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων.

2. Το «συνεπαγόμενο κόστος»
Συνεπαγόμενο κόστος (σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο 
Δ. Παπαδημητρίου στο βιβλίο του Διοίκηση Αποθεμάτων) 
ή κόστος κατοχής των αποθεμάτων (holding cost) είναι το 
κόστος που προκύπτει από την διατήρηση των αποθεμά
των εκείνων που κρίνονται απαραίτητα για την κάλυφη των 
αναγκών της επιχείρησης. Αφορά τα έξοδα που πραγματο
ποιεί η επιχείρηση από τη στιγμή της παραλαβής και απο- 
θηκεύσεως των αγοραζόμενων υλικών μέχρι τη στιγμή της 
παραδόσεώς τους προς παραγωγή και αποτελείται κυρίως 
από:
• τα έξοδα αποθηκεύσεως (ενοίκια και αποσβέσεις απο

θηκών, έξοδα συντηρήσεως αποθεμάτων και αποθηκών, 
μισθοί αποθηκάριων, έξοδα φωτισμού και καθαριότητας 
αποθηκών κ.λπ.),

• τα έξοδα διακινήσεως αποθεμάτων (παραλαβής και τοπο- 
θετήσεως εντός των αποθηκών, διαφυλάξεως, μεταφοράς 
από τις αποθήκες και παραδόσεώς στα παραγωγικά τμή
ματα, μεταφοράς σε άλλες αποθήκες κ.λπ.),

• ασφάλιστρα της περιόδου αποθηκεύσεως των υλικών,
• τόκος του απασχολούμενου κεφαλαίου επί των αποθεμά

των,
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Το συνεπαγόμενο κόστος βρίσκεται σε συνάρτηση με το 
ύψος του μέσου αποθέματος, εκτός από το κόστος διακινή- 
σεως που είναι συνάρτηση του ύψους των αναλώσεων και 
όχι του ύψους των αποθεμάτων.

Εκτός από τον τόκο του απασχολούμενου ξένου κεφα
λαίου επί των αποθεμάτων που είναι έξοδο χρηματοδοτή- 
σεως, οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων, που συνθέτουν το 
καλούμενο συνεπαγόμενο κόστος, συνιστούν γενικά έξοδα 
αγορών.

3. Τα έξοδα αποθέσεως
Τα έξοδα αποθέσεως στις Γενικές Αποθήκες ή σε Ελεύθε
ρη Ζώνη δεν συνιστούν ειδικά έξοδα αγορών, αλλά αν η 
απόθεση γίνεται με σκοπό μεταγενέστερη παραλαβή συνι- 
στούν «γενικά έξοδα αγορών». Αν προορίζονται για διάθε
ση κατ’ ευθείαν από το χώρο που έχουν εναποτεθεί συνι- 
στούν «έξοδα διαθέσεως».

4. Τα έξοδα αποστολής εμπορευμάτων
Τα έξοδα αποστολής εμπορευμάτων σε τρίτους ή σε υποκα
ταστήματα για πώληση, δε συνιστούν ειδικά έξοδα αγορών, 
αλλά «γενικά έξοδα πωλήσεων».

Τα έξοδα αποστολής υλικών σε υποκαταστήματα (εργο
στάσιο) της επιχείρησης για βιομηχανοποίηση συνιστούν 
γενικά έξοδα αγορών και κοστολογούνται.

5. Τα γενικά έξοδα διαχεφίσεως
Τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως, τα γενικά έξοδα διαθέσεως 
καθώς και τα έξοδα χρηματοδοτήσεως δε λαμβάνονται υπό
ψη για τον προσδιορισμό του κόστους κτήσεως των αποθε
μάτων, γιατί δε σχετίζονται άμεσα με την αγορά των αγαθών 
που προορίζονται για πώληση ή βιομηχανοποίηση.

Στην περίπτωση μερισμού των εξόδων αυτών στα αγο
ραζόμενα αποθέματα περιλαμβάνεται αναγκαστικά μεγάλη 
δόση αυθαιρεσίας και συνεπώς οδηγεί σε λανθασμένο προσ
διορισμό του κόστους κτήσεως. Τα υπό συζήτηση γενικά έξο
δα μεταψέρονται σε βάρος του λογαριασμού «αποτελέσμα
τα χρήσεως» της περιόδου την οποία αφορούν, γιατί σχετί
ζονται άμεσα περισσότερο με τη λογιστική περίοδο (χρήση) 
παρά με τις μονάδες των αγοραζόμενων αποθεμάτων.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Λογαριασμοί που παρακολουθούνται τα άμεσα έξοδα 
αγορών.
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., «τα άμεσα έξοδα καταχωρούνται απευθεί
ας σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 2. Τα 
έξοδα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγο καταχωρηθούν σε λο
γαριασμούς εξόδων της ομάδας 6, μεταφέρονται με αντιλο
γισμό στους συγκεκριμένους λογαριασμούς της ομάδας 2».

Η λύση αυτή της απευθείας επιβαρύνσεως του κόστους 
των αγοραζόμενων αποθεμάτων με τα άμεσα έξοδα αγορών 
βασίζεται στη λογική παραδοχή ότι τα έξοδα αυτά αποτε
λούν μέρος της αξίας κτήσεως των αγαθών, αφού χωρίς την 
πραγματοποίηση αυτών των εξόδων δεν θα ήταν δυνατή 
η παραλαβή των αγαθών στις αποθήκες της αγοράστριας 
επιχειρήσεως.

Το θέμα, σε ότι αφορά τα εισαγόμενα από το εξωτερικό 
υλικά, αντιμετωπίζεται, όπως θα δούμε, με τη χρησιμοποίη
ση των υπολογαριασμών του 32.01 «παραγγελίες κυκλοφο- 
ρούντων στοιχείων».

Δεν προβλέπεται όμως παρόμοιος λογαριασμός για τα 
αγοραζόμενα από το εσωτερικό αγαθά.

Στα πλαίσια της Αναλυτικής Λογιστικής, η συγκέντρω
ση και κατανομή των ειδικών αυτών εξόδων μπορεί να γί
νεται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων αναλυτικών λογα
ριασμών του 91.01 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομαδο- 
ποιημένα».

Για τις επιχειρήσεις όμως που δεν τηρούν Αναλυτική Λο
γιστική το θέμα στη διάρκεια της χρήσεως, θα μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου αναλυτι
κού λογαριασμού του 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό». Λύ
ση θα μπορούσε να δοθεί με τη χρησιμοποίηση κατάλλη
λου αναλυτικού λογαριασμού του 33 «Χρεώστες διάφοροι» 
και πιο ειδικά του λογαριασμού 33.95 «Λοιποί χρεώστες δι
άφοροι».

Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν ειδικά έξοδα 
αγορών, όπως π.χ. έξοδα ταξιδίων στο εξωτερικό για διεξα
γωγή διαπραγματεύσεων για την αγορά αποθεμάτων, έξο
δα θεωρήσεως τιμολογίων, και τελικώς η αγορά των αποθε
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μάτων δεν πραγματοποιηθεί, τα πραγματοποιημένα ειδικά 
έξοδα συνιστούν γενικά έξοδα αγορών, τα οποία στις μεν 
εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ως γενικά έξο
δα διοικήσεως, στις δε βιομηχανικές ως γενικά βιομηχανι
κά έξοδα. Εάν αυτά έχουν συγκεντρωθεί στο λογαριασμό 
32 οδηγούνται στη συνέχεια στους κατάλληλους λογαρια
σμούς της ομάδος 6 και όχι στους λογαριασμούς της ομά- 
δος 2 μια και δεν υπάρχουν αγοραζόμενα αποθέματα.

Λογιστική Αντιμετώπιση άμεσων εξόδων αγορών εξω
τερικού
Η λογιστική αντιμετώπιση των άμεσων εξόδων αγορών 
από το εξωτερικό αποτελεί τμήμα της λογιστικής αντιμε
τώπισης των αγορών από το εξωτερικό με χρήση του λογα
ριασμού 32 που αναφέραμε παραπάνω. Μέσα από τη λογι
στική αντιμετώπιση των αγορών αντιμετωπίζονται και τα 
ειδικά (άμεσα) έξοδα αυτών των αγορών.

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι εισαγωγές αγαθών από το 
εξωτερικό παρακολουθούνται για λόγους συγκέντρωσης 
κόστους σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαρια
σμού 32 που έχει τίτλο Παραγγελίες στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα στους υπολογαριασμούς του 32 καταχω- 
ρούνται τα πραγματοποιούμενα έξοδα για την αγορά από 
το εξωτερικό αγαθών (παγίων ή αποθεμάτων). Μετά την 
παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση του κόστους 
απόκτησής τους, το συγκεντρωμένο στο λογαριασμό 32 
κόστος μεταφέρεται στη χρέωση των αντίστοιχων λογαρια
σμών των ομάδων 1 «πάγια» ή 2 «αποθέματα / αγορές χρή- 
σεως» κατά περίπτωση.

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 32 που αναφέρου
με παρακάτω, αναπτύσσονται περαιτέρω σε υπολογαρια- 
σμούς ανά παραγγελία ή οίκο (προμηθευτή) εξωτερικού οι 
οποίοι χρεώνονται:
• με την τιμολογιακή αξία των εισαγόμενων αγαθών,
• με τα ειδικά έξοδα αγορών, που είναι τα έξοδα που πραγ

ματοποιούνται εξαιτίας της συγκεκριμένης εκάστοτε ει
σαγωγής και μέχρι παραλαβής των αγαθών.
Δικαιολογητικά στοιχεία των αγορών από το εξωτερικό 

μπορεί να αποτελούν τα τιμολόγια του αλλοδαπού οίκου 
και επιπρόσθετα τα δικαιολογητικά που εκδίδει η μεσολα
βούσα τράπεζα, τα συμφωνητικά κλπ.
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Ανάπτυξη του λογαριασμού 32 
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., ο λογαριασμός 32 αναπτύσσεται 
ως εξής:
32.00 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων
32.01 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων
32.02 Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών
32.03 Ανέκκλητες πιστώσεις μέσω Τραπεζών
32.04 Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής
32.90 Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο (λο
γαριασμός αντίθετος) (Γνωμ.184/2098/1993)

Η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 32 για τη λογιστική 
αντιμετώπιση των αγορών από το εξωτερικό, σε σχέση με 
τις αγορές από το εσωτερικό αποτελεί και τη σημαντικότε
ρη διαφοροποίηση στη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Στη γενικότερη διαχείρισή τους, ιδιαιτερότητα αποτελεί 
επίσης η ανάγκη διαχείρισης των εξόδων σε Ξένο Νόμισμα, 
καθώς και η αντιμετώπιση πρόσθετων υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία του Φ.Π.Α., ειδικά για τις 
αγορές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα οι 
πρόσθετες υποχρεώσεις αφορούν τη σύνταξη των στατι
στικών δηλώσεων INTRASTAT και του Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα (Listing) για τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.

Στάδια (Βήματα) ενημέρωσης του Λογαριασμού 32.01 
Παραγγελίες Κυκλοφορούντων Στοιχείων.

Για κάθε αγορά από το εξωτερικό δημιουργούμε ένα ανα
λυτικό λογαριασμό στον 32.01 που τον ονομάζουμε «Φά
κελο» στον οποίο συγκεντρώνουμε όλα τα σχετικά με τη 
συγκεκριμένη κάθε φορά αγορά παραστατικά.

Τα λογιστικά άρθρα που θα πρέπει να καταχωρηθούν 
για μία αγορά από το εξωτερικό (ένα φάκελο) και η λογική 
σειρά τους είναι τα ακόλουθα:
• Θα πρέπει αρχικά να γίνει η ενημέρωση κάθε παραστα

τικού αγοράς με χρέωση του λογαριασμού του φακέλου 
(32.01.ΧΧ.ΧΧΧ) και πίστωση του λογαριασμού του προ
μηθευτή κάθε παραστατικού.

• Στη συνέχεια, για κάθε άμεσο έξοδο που αφορά τη συγκε
κριμένη αγορά καταχωρούμε λογιστικά άρθρα με χρέωση 
του λογαριασμού του φακέλου και πίστωση του λογαρια
σμού του προμηθευτή του στοιχείου κόστους.
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• Το επόμενο βήμα αφορά στη δημιουργία των ταμειακών 
άρθρων για τα μετρητοίς έξοδα.

• Μετά την ολοκλήρωση ενημέρωσης του φακέλου (λογα
ριασμού 32.01.ΧΧ.ΧΧΧ), κλείνει ο ενδιάμεσος λογαρια
σμός εισαγωγών και πιστώνεται με το σύνολο της αξίας 
των στοιχείων κόστους και των παραστατικών αγορών, με 
ταυτόχρονη χρέωση των λογαριασμών αγορών κάθε εί
δους που περιλαμβάνεται στα παραστατικά που συμμε
τέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. Η αξία χρέωσης περι
λαμβάνει τόσο την αξία των παραστατικών αγορών όσο 
και την αξία των άμεσων εξόδων αγοράς.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στο χρόνο ενη

μέρωσης του παραστατικού, που δεν είναι η ημερομηνία 
που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς αλλά η ημερομη
νία ολοκλήρωσης του φακέλου με τα έξοδα των εισαγω
γών.

Τέλος, εάν το παραστατικό αγοράς αφορά ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, θα πρέπει να ενημερωθούν και οι αντί
στοιχοι λογαριασμοί τάξεως με τις αξίες και το ΦΠΑ που 
προκύπτει από τις χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες.

Παράδειγμα άρθρου

Σύμφωνα με τις αξίες των παραστατικών αγορών

24.01.21.000 Αγορές από χώρες Ευρωπαϊκής'Ενωσης 
A & Β υλών

X

25.01.21.000 Αγορές από χώρες Ευρωπαϊκής'Ενωσης 
Αναλωσίμων υλικών.

X

32.01.00.001 Παραγγελίες Εξωτερικού Κυκλοψορούντων 
στοιχείων/Φάκελος 1ος

Π

Σύμφωνα με τις αξίες από κάθε έξοδο του φακέλου

24.01.21.118 Ειδικά έξοδα Αγορών A & Β υλών με 18%. X

54.00.24.018 ΦΠΑ Αγορών A & Β υλών 18%. X

25.01.21.118 Ειδικά έξοδα Αγορών αναλωσίμων υλικών με 18%. X

54.00.25.018 ΦΠΑ Αγορών αναλωσίμων υλικών 18%. X

32.01.00.001 Παραγγελίες Εξωτερικού Κυκλοψορούντων 
στοιχείων/Φάκελος lot

Π
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Από τα παραστατικά αγορών που αφορούν ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
04.93.03.24.018 Λογαριασμός πλασματικής αξίας 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων A & Β υλών
X

04.93.03.25.018 Λογαριασμός πλασματικής αξίας 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
Αναλωσίμων υλικών

X

08.93.03.24.018 Λογαριασμός πλασματικής αξίας 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
Λ & Β υλών (αντίθετος)

Π

08.93.03.25.018 Λογαριασμός πλασματικής αξίας 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
Αναλωσίμων υλικών (αντίθετος)

Π

54.00.24.044 ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
Λ & Β υλών 18%

X

54.00.25.044 ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
Αναλωσίμων 18%

X

54.00.84.044 ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
A & Β υλών 18% αντίθετος

Π

54.00.85.044 ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
Αναλωσίμων 18% αντίθετος

Π

Λογιστική αντιμετώπιση άμεσων εξόδων αγορών 
εσωτερικού
Η λογιστική αντιμετώπιση των άμεσων εξόδων που αφο
ρούν αγορές εσωτερικού θα μπορούσε να θεωρηθεί ευκολό
τερη από την αντίστοιχη αντιμετώπιση των εξόδων αγορών 
εξωτερικού (εισαγωγών) μια και δεν απαιτείται η ύπαρξη εν
διάμεσου λογαριασμού για τη συγκέντρωση των σχετικών 
παραστατικών πριν από την καταχώρησή τους στους σχε
τικούς λογαριασμούς αγορών. Ωστόσο η συγκέντρωση των 
εξόδων πρέπει να γίνει προκειμένου να κοστολογηθούν.

Η συγκέντρωση με σκοπό την κοστολόγηση των άμε
σων εξόδων των αγορών του εσωτερικού μπορεί να γίνει με 
τους εξής τρόπους:
• Καταχώρησή τους στους προβλεπόμενους λογαριασμούς 

της ομάδος 6 και στη συνέχεια συγκέντρωση των εξόδων 
σε εξωλογιστική κατάσταση.

• Καταχώρησή σε αναλυτικούς λογαριασμούς του λογαρια
σμού 33.95 «Λοιποί χρεώστες διάφοροι» κατάλληλα δια
μορφωμένων ανά αγορά.
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• Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί λογαριασμούς 
Αναλυτικής Λογιστικής η καταχώρηση γίνεται στη Γενική 
Λογιστική στους κατάλληλους λογαριασμούς της ομάδος 
6 και από εκεί οδηγούνται στην Αναλυτική Λογιστική σε 
αναλυτικούς λογαριασμούς του 91.01 όπου συγκεντρώ
νονται και ομαδοποιούνται ανά αγορά.
Ειδικότερα, προαιρετικά, όπως και στην περίπτωση των 

άμεσων εξόδων αγοράς, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιή
σουμε σαν ενδιάμεσο λογαριασμό συγκέντρωσης του κο
στολογίου αγορών εσωτερικού το λογαριασμό 33.95 (Λοι
ποί χρεώστες διάφοροι), αντί του λογαριασμού 32.01 (Πα
ραγγελίες στο εξωτερικό κυκλοφορούντων στοιχείων), που 
προβλέπεταιγια τα έξοδα των αγορών εξωτερικού. Θα μπο
ρούσαμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και έναν κατάλληλα 
διαμορφωμένο αναλυτικό λογαριασμό του 32.01 αλλά μια 
και αυτός προβλέπεται για την παρακολούθηση αποκλει
στικά των αγορών εξωτερικού θεωρούμε πιο κατάλληλο το 
λογαριασμό 33.95.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα 
λογαριασμών της ομάδος 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Αναλυτική Λογι
στική) τότε δε χρειάζεται για την παρακολούθηση των άμε
σων εξόδων αγορών εσωτερικού να χρησιμοποιήσουμε τον 
λογαριασμό 33.95 αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
το λογαριασμό 91.01 «οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομα- 
δοποιημένα» και να τον αναπτύξουμε περαιτέρω για κάθε 
αγορά σε λογαριασμούς (φακέλους) όπως ακριβώς και με 
το λογαριασμό 32.01.

Καταχώρηση των άμεσων εξόδων απευθείας σε λογαρια
σμούς τηςομάδος6
Τα λογιστικά άρθρα που θα πρέπει να καταχωρηθούν για 
τη λογιστική αντιμετώπιση των άμεσων εξόδων συγκεκρι
μένης αγοράς από το εσωτερικό είναι:

64.00.02.000 Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών Αγορών 
με μέσα Τρίτων.

X

54.00.29.018 ΦΠΑ Δαπανών X

50.00.00.000 Προμηθευτές Εσωτερικού (λογαριασμός 
του προμηθευτή του στοιχείου κόστους).

Π
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Σε περίπτωση τήρησης από την επιχείρηση Αναλυτικής 
Λογιστικής θα μπορούσε να γίνει η συγκέντρωση των εξό
δων σε λογαριασμούς του 91.01. Για παράδειγμα:

91.01.90.001 Αμεσα Έξοδα Αγορών Εσωτερικού / Φάκελος 10<: X
90.06.64.000 Διαφορά Έξοδα Λογισμένα. Π

Η αντιμετώπιση αυτή μπορεί να είναι λογιστικά σω
στή, αλλά είναι κοστολογικά λανθασμένη. Σύμφωνα με το 
Ε.Γ.Λ.Σ. (παράγραφος 2.2.203), οι αγορές των αποθεμάτων 
προσαυξάνονται με τα ειδικά έξοδα αγοράς και καταχω- 
ρούνται στην ομάδα 2.

Συγκέντρωση των άμεσων εξόδων σε ενδιάμεσο λογαριασμό
33.95
Το σωστό άρθρο που πρέπει να παραχθεί σε αυτή την περί
πτωση είναι το εξής:

33.95.90.001 Αμεσα Έξοδα Αγορών Εσωτερικού / Φάκελος 10ί X
50.00.00.000 Προμηθευτές Εσωτερικού (λογαριασμός 

του προμηθευτή του στοιχείου κόστους).
Π

Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση του κόστους 
απόκτησης των αποθεμάτων αυτά οδηγούνται στους κα
τάλληλους λογαριασμούς της ομάδος 2.

24.01.90.018 Ειδικά έξοδα Αγορών 18%. X
54.00.20.018 Φ.Π.Α. Αγορών. X
33.95.90.001 Αμεσα Έξοδα Αγορών Εσωτερικού / Φάκελος loc Π

Η παραπάνω αντιμετώπιση διαφέρει σε σχέση με την 
αντιμετώπιση των αγορών από το εξωτερικό ως προς την 
καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς των αποθεμάτων το 
οποίο δε χρειάζεται να περάσει από τον ενδιάμεσο λογα
ριασμό αλλά καταχωρείται απευθείας στους κατάλληλους 
λογαριασμούς της ομάδος 2.

Άλλη ιδιομορφία που σχετίζεται με την κοστολόγηση 
των άμεσων εξόδων και τη λογιστική τους παρακολούθηση 
σε ενδιάμεσο λογαριασμό, έχει να κάνει με τα αγοραζόμενα 
αποθέματα και το λογαριασμό παρακολούθησής τους στη 
Γενική Λογιστική. Εάν σε ένα τιμολόγιο υπάρχουν διαφορε
τικά είδη που ενημερώνουν διαφορετικούς λογαριασμούς
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αγορών στη λογιστική ανάλογα με την κατηγορία τους (20 
Εμπορεύματα, 24 πρώτες & βοηθητικές ύλες, 25 αναλώσιμα 
υλικά κλπ.) τότε σε αυτή την περίπτωση και τα άμεσα έξοδα 
των αγορών θα πρέπει να διακριθούν στους κατάλληλους 
λογαριασμούς της ομάδος 2.

Ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για τα άμεσα 
έξοδα αγορών:
Εκτός από τη Γενική Λογιστική θα πρέπει να ενημερωθεί 
και η Αναλυτική Λογιστική με τα άμεσα έξοδα αγορών.

Το άρθρο που πρέπει να δημιουργηθεί στην Αναλυτική 
Λογιστική έχει ως εξής:

94.24.00.001 Αποθέιαατα Α Υλών. X
94.25.00.001 Αποθέιαατα Αναλωσίιιων Υλικών X
90.02.24.000 Αντικριζόμενος λογαριασμός αγορών 

A & Β Υλών.
Π

90.02.25.000 Αντικριζόμενος λογαριασμός αγορών 
αναλωσίμων υλικών.

Π

Η ενημέρωση των παραπάνω λογαριασμών στην πράξη 
και με δεδομένο ότι στην Αναλυτική Λογιστική η τελευταία 
ανάλυση του λογαριασμού 94 είναι οι μερίδες αποθήκης, 
αλλά και τα προηγμένα μηχανογραφικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, η ενημέρωση της 
Αναλυτικής Λογιστικής γίνεται από την ενότητα της απο
θήκης, αφού προηγουμένως κατανεμηθούν (κοστολογη
θούν) σε κάθε είδος, τα άμεσα έξοδα αγορών.

Λογιστική Παρακολούθηση Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές 
του εξωτερικού
Αρχικά οι διαφορετικές ισοτιμίες των νομισμάτων που χρη
σιμοποιούνται στις συναλλαγές με το εξωτερικό και στη 
συνέχεια οι πρόσθετες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για 
πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών δημιούργη
σαν την ανάγκη παρακολούθησης πληροφοριών που έχουν 
να κάνουν με τις αξίες των εισαγωγών και δεν απεικονίζο
νται αυτούσιες στους βασικούς λογαριασμούς του λογιστι
κού σχεδίου. Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα έδωσε το 
1995 το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής με την Γνωμάτευση
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243/1995 με την οποία υιοθετούνται συγκεκριμένοι λογα
ριασμοί πληροφοριών (τάξεως) καθώς και ορισμένοι ανα
λυτικοί λογαριασμοί του 54.00 για την παρακολούθηση των 
συναλλαγών με το εξωτερικό.

Λογαριασμοί Πληροφοριών για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές 
Σύμφωνα με την απόφαση 243/1995 του Εθνικού Συμβου
λίου Λογιστικής απαιτείται η παρακολούθηση σε πληροφο
ριακούς λογαριασμούς τάξεως και συγκεκριμένα σε υπολο- 
γαριασμούς του 04-Διάφοροι Λογαριασμοί πληροφοριών 
χρεωστικοί & του 08-Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών 
πιστωτικοί των φορολογητέων για το ΦΠΑ αξιών κάθε συ
ναλλαγής που αφορά πωλήσεις ή αγορές με το εξωτερικό.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΟ
ΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

04.92 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

04.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
04.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινούργιων μεταφο
ρικών μέσων σε πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ ΦΠΑ
04.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών
04.92.09 Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται 
εκτός Ελλάδος σε κράτος μέλος της ΕΟΚ
04.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκ
πτωσης
04.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης

04.93.. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΤΗ
ΣΕΙΣ /ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕ
ΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ
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04.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσει αγαθών χωρίς ΕΦΚ 
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
04.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ απαλ
λασσόμενες από ΦΠΑ
04.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και 
εξωτερικού)
04.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) 
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

04.94. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΓΑΘΩΝ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ

04.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρίτες 
χώρες με δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
04.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με 
δικαίωμα συμψηφισμού Φ ΠΑ εισροών
04.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες νώρες, εν
δοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές), 
χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού Φ ΠΑ εισροών

04.95 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ/ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΑΛ
ΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ

04.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες απαλλασ
σόμενες από ΦΠΑ
04.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων απαλ
λασσόμενες από ΦΠΑ

08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΟΙ

08.92. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ
ΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΦΠΑ

08.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
08.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινούργιων μεταφο
ρικών μέσων σε πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ ΦΠΑ
08.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αναθών
08.92.09 Άλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται 
εκτός Ελλάδος σε κράτος μέλος της ΕΟΚ
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08.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκ
πτωσης
08.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης

08.93. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛ
ΛΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ/ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

08.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χωρίς ΕΦΚ, 
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
08.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ, 
Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
08.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και 
εξωτερικού)
08.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) 
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

08.94 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΠΩ- 
ΛΗΣΕΩΝ) ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΦΠΑ

08.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρίτες 
νώρες με δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
08.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με 
δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
08.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εν
δοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές) 
νωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών

08.95 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ/ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑ
ΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

08.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες απαλλασ- 
σόιιενες από ΦΠ A
08.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων απαλ
λασσόμενες από ΦΠΑ

Λογαριασμοί Πληροφοριών για Συναλλαγές με τρίτες χώρες 
Χωρίς να αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση του Ε.ΣΥ. 
Λ. μπορούμε και προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε παρό
μοιους λογαριασμούς για την παρακολούθηση των «πλα
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σματικών» αξιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογι
σμό του Φ.Π.Α. στις εισαγωγές αποθεμάτων από τρίτες χώ
ρες. Ενδεικτική ανάπτυξη των λογαριασμών τάξεως σε αυ
τή την περίπτωση είναι:

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

04.90 Φορολογητέα (πλασματική αξία Εισαγωγών - Εξαγω
γών
04.90.20 Εισαγωγών Εμπορευμάτων από τρίτες χώρες
04.90.24 Εισαγωγών A & Β Υλών από τρίτες χώρες
04.90.70 Εξαγωγών Εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες

08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΟΙ

08.90 Φορολογητέα (πλασματική) Αξία εισαγωγών-εξαγω- 
γών (λογ. αντίθετος)
08.90.20 Εισαγωγών Εμπορευμάτων από τρίτες χώρες
08.90.24 Εισαγωγών A & Β Υλών από τρίτες χώρες
08.90.70 Εξαγωγών Εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες

Υπόδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμοί 54.00 Φ.Π.Α. για τις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
54.00. 20 ΦΠΑ Εισροών/ Εμπορευμάτων Λ/20 - Παρεμ
βαλλόμενος (Παρεμβαλλόμενοε λογαριασμός είναι εκεί
νος που δύναται να ενημερώνεται με τη συνολική κίνηση 
των υπολογαριασμών του)
54.00. 20.22 Εισαγωγών από τρίτες χώρες ΚΛ 2 (σήμερα 4%)
54.00. 20.23 Εισαγωγών, από τρίτες χώρες ΚΛ 3 (σήμερα 8%)
54.00. 20.24 Εισαγωγών από τρίτες χώρες ΚΛ 4 (σήμερα 18%)
54.00. 20.33 Εισαγωγών, από τρίτες χώρες ΚΛ.3 (σήμερα 6%)
54.00. 20.34 Εισαγωγών από τρίτες χώρες ΚΛ.4 (σήμερα 13%)

54.00. 20.42 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ ΚΛ 2 
(σήμερα 4%)
54.00. 20.43 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ ΚΛ 3 
(σήμερα 8%)
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54.00. 20.44 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ 
ΚΛ4(σήμερα 18%).
54.00. 20.53 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 3 
(σήμερα 6%)
54.00. 20.54 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ 
ΚΛ4(σήμερα 13%)

54.00. 20.62 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ ΚΛ 2 
(σήμερα 4%)
54.00. 20.63 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ 
ΚΛ3(σήμερα 8%)
54.00. 20.64 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ 
ΚΛ4(σήμερα 18%)
54.00. 20.73 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ ΚΛ. 3 
(σήμερα 6%)
54.00. 20.74 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ ΚΛ 4 
(σήμερα 13%)
54.00. 20.82 Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και άλλων 
πράξεων λήπτη ΚΛ 2 (σήμερα 4%)
54.00. 20.83 Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και άλλων 
πράξεων λήπτη Ι<Λ3(σήμερα 8%)
54.00. 20.84 Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και άλλων 
πράξεων λήπτη ΚΛ4(σήμερα 18%).
54.00. 20.93 Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και άλλων 
πράξεων λήπτη ΚΛ.3(σήμερα 6%)
54.00. 20.94 Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και άλλων 
πράξεων λήπτη ΚΛ 4(σήμερα 13%)

54.00. 24. ΦΠΑ Εισροών/ Πρώτων και βοηθητικών υλών
Λ/.24 - Παρεμβαλλόμενος

54.00. 24.02.Αναπτύσσεται όπως ο Λ/54.00.20

54.00. 25. ΦΠΑ Εισροών/ Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28
- Παρεμβαλλόμενος

54.00. 25.02..Αναπτύσσεται όπως ο Λ/54.00.20

54.00. 28. ΦΠΑ Εισροών/ Παγίων στοιχείων λογαρια
σμών ομάδας 1. Παρεμβαλλόμενος

54.00. 28.02 Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20
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54.00. 29. ΦΠΑ Εισροών/ Εξόδων - Δαπανών λογαρια
σμών ομάδων 6 και 8 - Παρεμβαλλόμενος

54.00. 29.02..Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20

54.00. 80. ΦΠΑ Εμπορευμάτων Λ/.20/0ψειλόμεν<κ ΦΠΑ
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών/ λήψε
ων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος

54.00. 80.42 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 4%)
54.00. 80.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ. ΚΛ.3(σήμερα 8%)
54.00. 80.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 18%).
54.00. 80.53 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 6%)
54.00. 80.54 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 13%)
54.00. 80.62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΙ< ΚΛ. 2 (σήμερα 4%)
54.00. 80.63 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 8%)
54.00. 80.64 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ Ι<Λ.4(σήμερα 18%)
54.00. 80.73 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 6%)
54.00. 80.74 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ Ι<Λ.4(σήμερα 13%)
54.00. 80.82 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων 
λήπτη ΚΛ. 2 (4%)
54.00. 80.83 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων 
λήπτη ΚΛ.3(8%)
54.00. 80.84 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων 
λήπτη Ι<Λ.4(18%)
54.00. 80.93 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων 
λήπτη ΚΛ.3(6%)
54.00. 80.94 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων 
λήπτη ΚΛ.4(13%)

54.00. 84. ΦΠΑ Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24/
οψειλόμενο€ ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτή
σεων αγαθών/ λήψεων υπηρεσιών -Παρεμ
βαλλόμενος

54.00. 84.42 ..Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός
54.00. 80

54.00. 85. ΦΠΑ Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28/ο<|>ειλόμε-
voc ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγα
θών - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος

54.00. 85.42 ...Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός
54.00. 80
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54.00. 88. ΦΠΑ Πάγιων στοιχείων λογαριασμών ομάδας
1/οψειλόμενο€ ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτή
σεων - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμε
νος

54.00. 88.42 ...Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός
54.00. 80

54.00. 89. ΦΠΑ Εξόδων - Δαπανών λογαριασμών ομά
δων 6 και 8/οψειλόμεν<κ ΦΠΑ ενδοκοινοτι
κών αποκτήσεων - λήψεων υπηρεσιών - Πα- 
ρεμβαλλόμενος.

54.00. 89.42.Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.80

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και συνδεσμολογία των 
λογαριασμών 54.00.80/84/85/88/89.42-95:

1. Στους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89 καταχωρείται 
(πιστώνεται) ο οψειλόμενος πλασματικός ΦΠΑ των εν
δοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσι
ών, καθώς και ο πλασματικός ΦΠΑ τυχών άλλων πράξε
ων λήπτη, με χρέωση των αντίστοιχων αντίθετων (μειω- 
τικών) λογαριασμών 54.00.20/24/25/28/29.42-95. Οι λο
γαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89 λειτουργούν μόνο κατά 
ζεύγη με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 54.00.20/24/ 
25/28/29.42-95.

2. Μετά τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ των 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των ενδοκοι
νοτικών λήψεων υπηρεσιών, οι λογαριασμοί 54.00.80/84/ 
85/88/89 θα παύσουν να ισχύουν.

3. Από τους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89.42-95 προ
κύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 321-323 και 324-326 της 
περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορο
λογητέες αξίες των ΚΩΔ. 301-303 και 304-306, με αναγω
γή των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελε
στές ΦΠΑ (Φορολογητέα αξία = Αξία ΦΠΑ: συντελεστή 
ΦΠΑ).

4. Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.80/84/85/ 
88/89.42-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των 
ΚΩΔ. 618-620 και 621-623 της ετήσιας εκκαθαριστικής 
δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογη
τέες αξίες των ΚΩΔ. 601-603 και 604-606, δι’ αναγωγής
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των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους 
συντελεστές ΦΠΑ.

Δηλώσεις για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 5 του νόμου 
1642/86 όπως ισχύει σήμερα κωδικοποιη μένος με τον 
ν.2859/2000, ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών υπο- 
χρεούται να υποβάλει:
α. Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες (Αποκαλείται και δήλω

ση Listing), που περιλαμβάνουν τις παραδόσεις και τις 
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποίησε ο υποκείμε
νος στο φόρο προς / από άλλο κράτος μέλος για κάθε 
ημερολογιακό τρίμηνο. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε τρίμηνο, ταυτόχρονα με την 
περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης 
περιόδου.

β. Στατιστική δήλωση (Intrastat). Με αυτήν παρέχονται 
ορισμένα στατιστικά στοιχεία στην Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος που αναφέρονται σε ενδοκοινο
τικές συναλλαγές αγαθών. Οι δηλώσεις αυτές χρησιμεύ
ουν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Intrastat είναι οι υποκεί

μενοι στο φόρο, οι οποίοι πραγματοποιούν συναλλαγές 
(αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, αποστολές δώ
ρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία 
κ.λπ.), εφόσον οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές είναι 
μεγαλύτερες ενός ορίου, το οποίο σε ετήσια βάση καθο
ρίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. και το οποίο καλείται « κατώφλι 
εξομοίωσης ». Συνεπώς η επιχείρηση, προκειμένου να δι
απιστώσει αν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση Intrastat 
οφείλει να ελέγξει αν υπερέβη το εκάστοτε οριζόμενο κα
τώφλι.

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και όχι αργό
τερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 
αυτής. Εάν στον συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθη
καν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν υποβάλλεται δήλωση 
Intrastat.
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Στον πίνακα Listing και στη δήλωση Intrastat αναγρά
φεται η φορολογητέα αξία, όπως αυτή καθορίζεται από το 
νόμο. Ειδικότερα, η αξία του συναλλάγματος καθορίζεται 
με βάση την επίσημη τιμή πώλησης του συναλλάγματος 
του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδος 
της προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα κλπ.

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing)
Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια συγκεντρωτική δήλωση 
Πελατών Εξωτερικού και Προμηθευτών Εξωτερικού για συ
γκεκριμένο χρονικό διάστημα (τρίμηνο).
Πρόκειται συγκεκριμένα για το έντυπο Φ5 του Taxis (απο
κτήσεις - αγορές) και το έντυπο Φ4 του Taxis (παραδόσεις 
- πωλήσεις). Ο τίτλος του εντύπου είναι «Ανακεφαλαιωτι
κός Πίνακας - VIES»

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)
Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Intrastat συμπίπτει με 
την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με τις ενδο
κοινοτικές συναλλαγές της συγκεκριμένης φορολογικής 
περιόδου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14“ του ν.1642/1986, που 
προστέθηκε με την § 18 του άρθρου 1 του ν.2093/1992 και 
ισχύει από 1/1/93, ορίζεται ο χρόνος γένεσης της φορολο
γικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση των αγα
θών και το απαιτητό του φόρου.

Στην ενδοκοινοτική απόκτηση ο χρόνος γένεσης της 
φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του φόρου 
διαφέρουν.

Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14“, η φορολογική 
υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται 
η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική από
κτηση των αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα 
αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά 
(παραλαβή).
• Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο προμηθευτής ανα

λαμβάνει και την υποχρέωση αποστολής των αγαθών στο 
εσωτερικό της χώρας, η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγ
ματοποιείται κατά το χρόνο που αρχίζει η αποστολή.



248 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

Σημείωση:
Η πλειοψηφία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
από Ελληνικές Επιχειρήσεις και αφορούν απόκτηση αγα
θών από άλλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πα
ραδίνονται με μεταφορικά μέσα των άλλων Ευρωπαϊκών ή 
Διεθνών Μεταφορικών Εταιριών στο Εσωτερικό της Χώρας 
(Στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων). Κατά 
συνέπεια ο χρόνος της ενδοκοινοτικήο απόκτησης ορίζεται 
από την ημερομηνία του Δελτίου Αποστολή€ του Προμη
θευτή.

Απαιτητό του Φόρου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 14“, ο φόρος 
γίνεται απαιτητός από το δημόσιο κατά το χρόνο που εκδί- 
δεται το τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολο
γίου και στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν εκδόθη- 
κε τιμολόγιο, ο φόρος γίνεται απαιτητός τη 15η ημέρα του 
επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φο
ρολογική υποχρέωση.

Για όλες τις πράξεις για τις οποίες γίνεται απαιτητός φό
ρος από το δημόσιο στην διάρκεια ενός μηνός υποβάλλεται 
δήλωση ΦΠΑ και Intrastat σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΠΟΛ.1032/1994 από την 20η ημέρα του επόμενου μηνός 
ανάλογα με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

Ημερομηνία άρθρου φορολογητέας αξίας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ημερομηνία καταχώρησης στα 
λογιστικά βιβλία της φορολογητέας αξίας για την οποία 
προκύπτει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και 
Intrastat είναι η ημερομηνία του τιμολογίου εκτός και εάν 
αυτό δεν έχει εκδοθεί (ή καταχωρηθεί στο σύστημα) μέχρι 
την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που εκδόθηκε 
το δελτίο αποστολής του προμηθευτή.

Ωστόσο η υποχρέωση παρακολούθησης της συγκεκριμέ
νης απόστασης των ημερομηνιών είναι ευθύνη της επιχείρη
σης και δεν αφορά άμεσα το λογισμικό που χρησιμοποιεί.

Παράδειγμα:
Ελληνική Επιχείρηση με εγκατάσταση στο εσωτερικό της 
χώρας παραγγέλνει ποσότητα εμπορευμάτων σε Επιχείρη
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ση στη Γαλλία με υποχρέωση τα εμπορεύματα να αποστα
λούν από τον Προμηθευτή στην Ελλάδα και να παραλη- 
ψθούν στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

Τα εμπορεύματα φορτώνονται με προορισμό την Ελλά
δα στις 25/10/2003. Ο προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο για 
την πράξη αυτή στις 30/11/2003. Τα εμπορεύματα παρα- 
λαμβάνονται στις 10/11/2003.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος γίνεται απαιτητός στις 
15/11/2003 και τότε κανονικά θα έπρεπε να καταχωρηθεί 
το άρθρο στους λογαριασμούς τάξεως που αφορά την φο
ρολογητέα άξια. Ωστόσο γιατί η ημερομηνία του τιμολο
γίου είναι μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που γίνεται 
απαιτητός ο φόρος (30/11) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 
λογιστικό εάν καταχωρηθεί το άρθρο στις 30/11/2003.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα για κάποιο λόγο πα- 
ραλειφθούν στις 5/12/2003 λόγω απρόβλεπτων γεγονότων 
(απεργίες, κλείσιμο οδών κλπ.) τότε η υποχρέωση καταχώ- 
ρησης του άρθρου στους λογαριασμούς τάξεως συνεχίζει 
να αφορά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Όσο 
για την παραλαβή του τιμολογίου υπάρχουν σύγχρονα μέ
σα (FAX) που επιτρέπουν την παραλαβή στην ώρα του.

Όσον αφορά την διαχείριση των εισαγωγών μέσω του 
λογαριασμού (32) «Φάκελος εισαγωγής» αυτή θα πρέπει 
να γίνεται αλλά να είναι αποκομμένη από το άρθρο στους 
λογαριασμούς τάξεως για την φορολογητέα αξία των ενδο
κοινοτικών αποκτήσεων.

Άλλωστε η παρακολούθηση της φορολογητέας αξίας γί
νεται μόνο για λόγους τάξης όσον αφορά την πληροφορία 
που αναγράφεται στις δηλώσεις ΦΠΑ.
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Λογιστικά Παραδείγματα Συναλλαγών Εξωτερικού
Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα

Αγοράζονται Α ύλες από Αμερική

Προμηθευτής International SA 
Ημερομηνία τιμολογίου 1/3 
Αξία τιμολογίου
10.000 $
Ισοτιμία 1/3 Ευρώ - Δολαρίου = 1,2619
Αξία τιμολογίου σε Ευρώ = 10.000 /1,2619 = 7.924,56 €

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων

7.924,56

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 7.924,56

Από το εξοδολόγιο του εκτελωνιστή και τη συνημμένη 
διασάφηση εισαγωγής προκύπτουν τα εξής:

Δασμολογητέα (φορολογητέα) αξία εισαγωγής: 7.900,00 € 
Αναλογούν ΦΠΑ 18% που καταβάλλετε στο τελωνείο: 
7.900 χ 18% = 1.422

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων

1.422

35.00 Λογαριασμός Διαχείρισης / 
Εκτελωνιστής Ζακεστίδης

1.422

Το Τιμολόγιο No 9010 του εκτελωνιστή περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα έξοδα:
Ασφάλιστρα 300 €
Μεταφορικά 300 € + ΦΠΑ 18%
Έξοδα εκτελωνισμού 40 €
Αμοιβή εκτελωνιστή 100 € + 18% ΦΠΑ
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Ασφάλιστρα
Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοφορούντων στοιχείων

300

35.00 Λογαριασμός Διαχείρισης / 
Εκτελωνιστής Ζακεστίδης

300

Μεταφορικά

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοφορούντων στοιχείων
300

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοφορούντων στοιχείων

54

35.00 Λογαριασμός Διαχείρισης / 
Εκτελωνιστής Ζακεστίδης

354

Έξοδα εκτελωνισμού

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοφορούντων στοιχείων

40

35.00 Λογαριασμός Διαχείρισης / 
Εκτελωνιστής Ζακεστίδης

40

Αμοιβή Εκτελωνιστή

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοφορούντων στοιχείων
100

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοφορούντων στοιχείων

18

50.00 Προμηθευτές / Εκτελωνιστής 
Ζακεστίδης

118

Για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων έπρεπε να τα
κτοποιήσουμε την οφειλή προς τον προμηθευτή του εξωτε
ρικού.
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Η Εθνική Τράπεζα που ανέλαβε τον διακανονισμό της 
εισαγωγής μας εκδίδει το γραμμάτιο είσπραξης για την 
πληρωμή της οφειλής μας. Η ισοτιμία της ημέρας πληρω
μής είναι ίδια με την ημέρα του τιμολογίου και το ποσό που 
καταβάλουμε είναι:
10.000 / 1,2619 = 7.924,56 €
Η Εθνική μας χρεώνει επίσης και έξοδα διακανονισμού 
50€

Έξοδα διακανονισμού
Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων

50

38.00 Ταμείο Επιχείρησης 50

Εξόφληση Προμηθευτή Εξωτερικού
Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 7.924,56
38.00 Ταμείο Επιχείρησης 7.924,56

Στη συνέχεια συντάσσουμε τον πίνακα με την Ανάλυση 
της εισαγωγής και προχωρούμε στις εγγραφές κλεισίματος 
της εισαγωγής και της μεταφοράς του κόστους στους λογα
ριασμούς των αποθεμάτων.

Κλείσιμο Εισαγωγής
Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01.00.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
/ Οίκος International SA

10.208,56

24.02.01.018 Αγορές Α Υλών Από Τρίτες 
Χώρες /Δασμολογητέα Αξία

7.900

24.02.01.000 Αγορές Α Υλών Από 
Τρίτες Χώρες/ Διαψορά 
Τιμολογιακής & 
Δασμολογητέας Αξίας

24,56

24.02.01.118 Αγορές Α Υλών Από Τρίτες 
Χώρες/Έξοδα Εισαγωγής 
Υποκείμενα σε ΦΠΑ

400

24.02.01.100 Αγορές Α Υλών Από Τρίτες 
Χώρες/Έξοδα Εισαγωγής 
απαλλασσόμενα ΦΠΑ

390

54.00.24.018 ΦΠΑ Αγορών Α Υλών 1.494
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Ενδοκοινοτική Εισαγωγή από Γερμανία 
Αγοράζονται από τον Προμηθευτή ΓΓΓΓ της Γερμανίας 
Εμπορεύματα Αξίας 20.000€ με το Τιμολόγιο - Invoice No 
4578.
Τα αγοραζόμενα είδη ανήκουν στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ (18%).
Το ΑΦΜ ΦΠΑ του προμηθευτή μας είναι DE45789628 (Εί
ναι απαραίτητο για τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα).

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

20.000

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 20.000

Τα εμπορεύματα μας παραδίδονται με μεταφορικά μέσα 
της εταιρείας «Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε.» η οποία μας εκδί
δει τη φορτωτική No 345 αξίας 600 € πλέον ΦΠΑ.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

600

32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

108

50.00.00.005 Διεθνείς Μεταψορές Α.Ε. 708

Για την παραλαβή των εμπορευμάτων πληρώνουμε στην 
ίδια εταιρεία ασφάλιστρα για την ασφαλή μεταφορά αξίας 
400 και μας εκδίδουν το παραστατικό ΤΠΥ.120.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

400

50.00.00.005 Διεθνείς Μεταψορές Α.Ε. 400

Έχοντας παραλάβει τα εμπορεύματα και όλα τα παραστα
τικά που αφορούν το κλείσιμο της εισαγωγής προχωρούμε 
στο κλείσιμο της εισαγωγής.
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Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

21.108

20.30.01.018 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις / 
Τιμολογιακή Αξία

20.000

20.30.01.100 Ενδοκοινοτικές 
Αποκτήσεις / Αξία εξόδων 
απαλλασσόμενων

400

20.30.01.118 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις / 
Αξία Εξόδων στο 18%

600

54.00.20.018 ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 108

Ακολουθεί η ενημέρωση των λογαριασμών τάξεων με τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την συμπλήρωση των δηλώ
σεων ΦΠΑ.

Ενημέρωση Λογαριασμών Τάξεως

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
04.93.03.20.018 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 

Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 18%
20.000

08.93.03.20.018 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 18% 
/Λογ. Αντίθετος

20.000

54.00.20.018 ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 
18%

3.600

54.00.80.044 Οψειλόμενος ΦΠΑ 
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
18% Παρεμβαλλόμενος

3.600

Ενδοκοινοτική Εισαγωγή Από Αγγλία
Αγοράζονται από τον Προμηθευτή ΑΑΑΑ της Αγγλίας
Εμπορεύματα Αξίας 3.000 £ με το Τιμολόγιο - Invoice No
6289.
Η ισοτιμία της ημέρας του τιμολογίου είναι 0,6898.
Τα αγοραζόμενα είδη ανήκουν στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ (18%)
Το ΑΦΜ ΦΠΑ του προμηθευτή μας είναι GB 623195405 
(Είναι απαραίτητο για τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα).

3.000 χ 0,6898 = 2.069,40
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Αξία τιμολογίου

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01.01.002 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές/ Οίκος 
Αγγλίας

2.069,40

50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού 2.069,40

Τα εμπορεύματα μας παραδίδονται με μεταφορικά μέσα 
της εταιρείας «Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ» η οποία μας εκδί
δει την φορτωτική No 622 αξίας 500 € πλέον ΦΠΑ.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01.01.002 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

500

32.01.01.001 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 
κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

90

50.00.00.005 Διεθνείς Μεταψορές ΑΕ 90

Για την παραλαβή των εμπορευμάτων πληρώνουμε στην 
ίδια εταιρεία ασφάλιστρα για την ασφαλή μεταφορά αξίας 
300 € και μας εκδίδουν το παραστατικό ΤΠΥ.230.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01.01.002 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοψορούντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

300

50.00.00.005 Διεθνείς Μεταψορές ΑΕ 300

Έχοντας παραλάβει τα εμπορεύματα και όλα τα παραστα
τικά που αφορούν το κλείσιμο της εισαγωγής προχωρούμε 
στο κλείσιμο της εισαγωγής.



Θ. Καραγιώργος 257

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
32.01.01.002 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 

κυκλοψορουντων στοιχείων 
Ενδοκοινοτικές

2.959,40

20.30.01.018 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις / 
Τιμολογιακή Αξία

2.069,40

20.30.01.100 Ενδοκοινοτικές 
Αποκτήσεις / Αξία εξόδων 
απαλλασσόμενων

300,00

20.30.01.118 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις / 
Αξία Εξόδων στο 18%

500,00

54.00.20.018 ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 90,00

Ακολουθεί η ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως με τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την συμπλήρωση των δηλώ
σεων ΦΠΑ.

Για την ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως λαμβάνου
με υπόψη της ισοτιμία της Αγγλικής Λίρας της προτελευ
ταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα (γνωστή ως ισοτι
μία ΦΠΑ).

3.000 χ 0,69 = 2.070 €

Ενημέρωση Λογαριασμών Τάξεως

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
04.93.03.20.018 Ενδοκοινοτικές 

Αποκτήσεις Εμπορευμάτων 
με ΦΠΑ 18%

2.070

08.93.03.20.018 Ενδοκοινοτικές 
Αποκτήσεις Εμπορευμάτων 
με ΦΠΑ 18% /Λογ. 
Αντίθετος

2.070

54.00.20.018 ΦΠΑ Αγορών 
Εμπορευμάτων 18%

372,6

54.00.80.044 Οψειλόμενος ΦΠΑ 
Ενδοκοινοτικών 
Αποκτήσεων 18% 
Παρεμβαλλόμενος

372,6

Η διαφορά μεταξύ της φορολογητέας αξίας που αναφέ- 
ρεται στους λογαριασμούς τάξεως και της πραγματικής τι
μολογιακής αξίας (2.069,40 - 2.070,00 = -0,60) μας ενδια
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φέρει μόνο για την συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλω
σης ΦΠΑ όπου και αναφέρεται στον κωδικό απαλλασσόμε
νες εισροές.

Πληρωμή του Προμηθευτή μετά από ένα μήνα 
Πληρώνουμε τον προμηθευτή μας της Αγγλίας και η ισοτι
μία την ημέρα της πληρωμής είναι 0,80 ευρώ για μία λίρα. 
Το ποσό που καταβάλουμε στην τράπεζα είναι 2.400 € και 
επιπλέον έξοδα εμβάσματος 150 €
(3.000 £ χ 0,80 = 2.400 €)

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
38.00.00.000 Ταμείο Επιχείρησης 2.550,00
50.01.00.001 Προμηθευτής Εξωτερικού 

Αγγλίας
2.069,40

81.01.04.000 Συναλλαγματικές διαφορές 
χρεωστικές

330,60

65.06.00.000 Τόκοι & Έξοδα λοιπών
βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

150,00

Τα παραπάνω χρήματα που πληρώσαμε δεν αποτελούν 
κόστος της εισαγωγής γιατί πραγματοποιούνται μετά την 
παραλαβή των αποθεμάτων. Παρακολουθούνται δε στους 
προβλεπόμενους, ανάλογα με το είδος τους, λογαριασμούς 
του λογιστικού σχεδίου.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Κοστολογική αντιμετώπιση των ειδικών εξόδων αγο
ράς
Στην παρακολούθηση των ειδικών εξόδων αγορών το ση
μαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εί
ναι η κατανομή τους στο πλήθος των αγοραζόμενων απο
θεμάτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μία αγορά 
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη σε διαφορετικές 
ποσότητες και τιμές. Τα ειδικά έξοδα αγορών πρέπει να κα- 
τανεμηθούν σε κάθε είδος προκειμένου να διαμορφώσουν 
την τελική τιμή αγοράς του.

Για την κοστολογική αντιμετώπιση των ειδικών εξόδων
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αγοράς, πριν από την κατανομή τους και την προσθήκη 
στην αξία κόστους του αγοραζόμενου είδους θα πρέπει να 
προηγηθεί η συγκέντρωση των εξόδων και η ταξινόμησή 
τους ανάλογα με τον τρόπο - μέθοδο κατανομής τους.

Στις περιπτώσεις των ειδικών εξόδων αγορών που συν
δέονται με αγορές από το εξωτερικό η συγκέντρωση αυ
τή είναι απαραίτητη γιατί συνήθως παρεμβάλλεται χρονικό 
διάστημα μεταξύ παραλαβής των αγαθών και πραγματο- 
ποιήσεως των ειδικών εξόδων.

Η συγκέντρωση και κατανομή των ειδικών εξόδων εί
ναι αναγκαία προκειμένου να προσδιορίζεται ενιαία τιμή 
κτήσεως κάθε είδους, με την οποία γίνεται η χρέωση της 
μερίδας αποθήκης του είδους και ακριβής αποτίμηση των 
εξαγωγών του (αναλώσεων, πωλήσεων κλπ.), κυρίως όταν 
χρησιμοποιείται μια από τις μεθόδους αποτίμησης FIFO ή 
LIFO.

Στη συγκέντρωση των εξόδων με τη βοήθεια λογαρια
σμών λογιστικής αναφερθήκαμε εκτενώς παραπάνω. Στη 
συνέχεια θα δούμε πώς τα συγκεντρωμένα άμεσα έξοδα 
επιβαρύνουν τα αγοραζόμενα αποθέματα και διαμορφώ
νουν το τελικό κόστος κτήσης τους.

Για τον καταλογισμό του κόστους των άμεσων εξόδων 
στα αγοραζόμενα είδη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συ
γκεκριμένες μεθόδους - κριτήρια καταμερισμού.

Τα κριτήρια αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος του 
αποθέματος που καλούμαστε κάθε φορά να κοστολογή
σουμε.

Τα συνηθέστερα κριτήρια - μέθοδοι καταλογισμού - που 
χρησιμοποιούμε για τον καταλογισμό του συγκεντρωμένου 
κόστους των άμεσων εξόδων στα αγοραζόμενα αποθέματα 
είναι:
1. Η ποσότητα αγοράς
2. Η ποσότητα συσκευασίας
3. Η αξία αγοράς
4. Ο όγκος των αποθεμάτων
5. Το βάρος των αποθεμάτων
6. Το ποσοστό της δασμολογικής τους κλάσης

Στη συνέχεια αναφέρουμε παραδείγματα κοστολογικής 
αντιμετώπισης των άμεσων εξόδων με διαφορετικά κριτή
ρια κοστολόγησής τους.
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Κοστολόγηση άμεσων εξόδων με κριτήριο την ποσότητα 
αγοράς
Η εισαγωγή που ακολουθεί αναφέρεται σε αγοραζόμενα 
εργαλεία μηχανών από το εξωτερικό. Τα άμεσα έξοδα της 
εισαγωγής αφορούν μεταφορικά. Το υπόδειγμα που ακο
λουθεί μας βοηθά να προσδιορίσουμε το πραγματικό κό
στος της εισαγωγής διαχωρίζοντας τις αξίες της αγοράς σε 
αξίες που αφορούν κόστος και αξίες που δεν αφορούν όπως 
για παράδειγμα ο ΦΠΑ και η πλασματική αξία του τελω
νείου.

Για την κατανομή των εξόδων στα αγοραζόμενα είδη επι- 
λέξαμε ως πιο κατάλληλο κριτήριο την ποσότητα αγοράς.
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Τα άμεσα έξοδα αγορών αξίας 1.141,71 € κατανέμονται 
στα αγοραζόμενα είδη με βάση την αναλογία που προκύ
πτει από την συμμετοχή της ποσότητας κάθε είδους στη 
συνολική ποσότητα της αγοράς.

ΑΠΟΘΗΚΗ (Επιιιεοισιιός Κόστους στα είδη)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ Ποσότητα Α£ία Αγοράς

%
Αναλογία ΈΕοδα

Συν.
Κόστος

Εργαλείο 1 10.00 760,50 2,63% 30.05 790.55
Εοναλείο 2 45.00 1.410,50 11,84% 135.20 1.545.70
Εργαλείο 3 70.00 2.210.25 18.42% 210.32 2.420.57
Εργαλείο 4 25.00 981.00 6.58% 75.11 1.056.11
Εργαλείο 5 150.00 4.057.54 39.47% 450.68 4.508.22
Εργαλείο 6 80.00 1.930.75 21.05% 240.36 2.171.11

ΣΥΝΟΛΟ: 380.00 11.350.54 100.00% 1.141.71 12.492.25

Κοστολόγηση άμεσων εξόδων με κριτήριο την αξία αγοράς
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Τα άμεσα έξοδα των 11.558,92 € κατανέμονται στα αγο
ραζόμενα είδη με βάση την αναλογία που προκύπτει από 
την αξία αγοράς του καθενός στη συνολική αξία της εισα
γωγής. Η επιλογή του κριτηρίου της αξίας αγοράς για τον 
καταμερισμό των εξόδων βασίζεται στην παραδοχή ότι τα 
ακριβότερα αποθέματα απαιτούν και περισσότερα έξοδα.

ΑΠΟΘΗΚΗ (Ειτιιιεοισιιός Κόστους στα είδη)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

Ποσότητα
Ker Αξία Ανοοάς

%
Αναλογία Έξοδα

Συν.
Κόστος

Ασήιιι 10.000.00 15.000.00 21.14% 2.444.00 17.444.00
Χρυσό 4.500.00 20.250,00 28.54% 3.299.39 23.549.39
Οπαλίνα 700.00 6.650,00 9.37% 1.083.50 7.733,50
Λευκόνουσος 2.500,00 29.042.75 40.94% 4.732.02 33.774,77

ΣΥΝΟΛΟ: 17.700.00 70.942.75 100,00% 11.558.92 82.501.67

Κοστολόγηση άμεσων εξόδων με κριτήριο το βάρος των ει
δών
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσων εξόδων που πρέπει 
να μερίζονται με βάση το βάρος των αγοραζόμενων ειδών 
αποτελούν οι εισαγωγές όγκων μαρμάρων προς επεξεργα
σία. Τα συγκεκριμένα είδη απαιτούν για την μεταφορά τους 
ειδικά φορτηγά μεγάλης ιπποδύναμης και με ακριβά μετα
φορικά.

Έχουμε την περίπτωση που ένα τέτοιο μεταφορικό μέσο 
μας χρεώνει 9.000,00 € για την μεταφορά δύο όγκων μαρ
μάρων. Ο ένας όγκος έχει βάρος 20 τόνους και ο άλλος 10 
τόνους.

Σε αυτή την περίπτωση η κατανομή των μεταφορικών 
εξόδων θα γίνει ως εξής:
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Κοστολόγηση ΜεταΦοοικών Εξόδων

Είδος Ποσότητα % Αναλογία Έξοδα
Όγκος 1 20.00 66.67% 6.000.00
Όγκος 2 10.00 33,33% 3.000.00

ΣΥΝΟΛΟ: 30.00 100,00% 9.000,00

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο όγκος με το μεγαλύτερο 
βάρος θα πρέπει να επιβαρυνθεί και με περισσότερα ανα
λογικά άμεσα έξοδα μεταφοράς.

Στην διαδικασία κοστολόγησης των άμεσων εξόδων 
αγορών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ίδια αγο
ρά και για κάθε διαφορετικό έξοδο που θα πρέπει να την 
επιβαρύνει διαφορετικό κριτήριο καταλογισμού. Για παρά
δειγμα τα τραπεζικά έξοδα μπορούν να μοιρασθούν σε κά
θε απόθεμα με βάση την ποσότητα, τα ασφάλιστρα με βάση 
την αξία και τα μεταφορικά με βάση το βάρος.

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να βρούμε το κατάλλη
λο κριτήριο που θα επιβαρύνει δίκαια τα αγοραζόμένα είδη 
και θα διαμορφώσει το σωστό κάθε φορά κόστος κτήσης.



266 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βαρβάκης Κωνσταντίνος, Θεωρία του κόστους, Αθήνα 2001
Ιγνατιάδη Αρ.Ι., Λογιστική του προκαθορισμένου κόστους, Β έκ

δοση, Θεσσαλονίκη.
Παπαδη μητριού Δ., Το Πρότυπο Κόστος, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1958.
Παπαδημητρίου Δ., Διοίκηση Αποθεμάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1971.
Θ. Καραγιώργος - Α. Πετρίδης, Μηχανογραφημένη Αναλυτική 

Λογιστική - Κοστολόγηση, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονί
κη 2003

Θ. Καραγιώργος - Α. Πετρίδης, Μηχανογραφημένη Γενική Λογι
στική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2002.

Σακέλλης Εμμανουήλ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ του Λογιστή, Β Έκδοση, 
Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ, Αθήνα 2003.

Σακέλλης Εμμανουήλ, Η Ομάδα 9 του ΕΓΛΣ, Εκδόσεις ΒΡΥ
ΚΟΥΣ, Αθήνα 1998

Σακέλλης Εμμανουήλ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Εκδόσεις 
ΒΡΥΚΟΥΣ, Αθήνα 2003.

ΠΔ.1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.)
Κ.ν.2190/1920
Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ.243/1995


