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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 403 ΕΞ/22.05.2018
 Αθήνα, 22.05.2018

Αρ.Πρωτ.: 403 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 403/2018
 ΘΕΜΑ:

Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούµε να µας δώσετε την γνώµη σας σχετικά µε την λογιστική τήρηση υποκαταστήµατος από το κεντρικό. Είναι υποχρεωτική η τήρηση
διακριτών (ξεχωριστών) λογαριασµών παρακολούθησης του υποκαταστήµατος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως έχουµε αιτιολογήσει και σε προηγούµενη γνωµοδότησή µας ( ΣΛΟΤ Α.Π. 55/20.03.2018 ), παρόλο που από τις διατάξεις του νόµου
4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήµατα, αυτονόητο είναι ότι η λογιστική
παρακολούθηση τους, µπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστηµα της οντότητας, «σύµφωνα µε τις καθιερωµένες λογιστικές πρακτικές»
(Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ, παρ. 3.1).

Ως γνωστόν, οι λογιστικές πρακτικές, στην προκειµένη περίπτωση, αναφέρονται στην λειτουργία των υποκαταστηµάτων, είτε µέσω της
εξαρτηµένης λογιστικής παρακολούθησης, είτε στο πλαίσιο της λογιστικής αυτοτέλειας. Εξάλλου, ο τίτλος του προτεινόµενου, από το Σχέδιο
Λογαριασµών (ΕΛΠ), πρωτοβάθµιου λογαριασµού: 81 «Δοσοληπτικοί λογαριασµοί υποκαταστηµάτων αυτοτελούς παρακολούθησης»,
παραπέµπει στην λειτουργία του λογαριασµού 48 «Λογαριασµοί συνδέσµου µε υποκαταστήµατα», του ΕΓΛΣ, όπου µε σαφήνεια διατυπώνεται
η σχετική λογιστική διαδικασία (παρ. 2.2.113 και 2.2.600 έως και 2.2.612, ΕΓΛΣ).

Ακολούθως, αυτονόητο είναι ότι η διοίκηση της οντότητας µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω λογιστικές µεθόδους για ένα ή
περισσότερα υποκαταστήµατα, µε στόχο πάντα στο τέλος της χρήσης όλα τα δεδοµένα να ενσωµατώνονται στο λογιστικό σύστηµα της έδρας.
Υφίσταται δηλαδή η διακριτική ευχέρεια για την διοίκηση, να επιλέξει την τήρηση της εξαρτηµένης λογιστικής παρακολούθησης για ένα
υποκατάστηµα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι λογιστικές εγγραφές των συναλλαγών του υποκαταστήµατος θα διενεργούνται στο πλαίσιο του
λογιστικού συστήµατος της έδρας σε ιδιαίτερους υπολογαριασµούς, ώστε να προκύπτουν οι απαραίτητες κάθε φορά πληροφορίες, ενώ για
άλλο υποκατάστηµα να επιλεγεί η λογιστική αυτοτέλεια και εποµένως, τόσο η λογιστική «επικοινωνία» µε την έδρα, όσο και η ενσωµάτωση
του αποτελέσµατος της περιόδου, κατά το κλείσιµο, να γίνεται µε λογιστική εγγραφή, µε χρησιµοποίηση του λογαριασµού 48 (ή 81, µε το
Σχέδιο Λογαριασµών ΕΛΠ).

Ειδικά για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του υποκαταστήµατος, η ενσωµάτωση µπορεί να γίνεται είτε µε λογιστικές εγγραφές,
είτε εξωλογιστικά. Και στις δύο περιπτώσεις απαλείφονται αµοιβαία τα υπόλοιπα του λογαριασµού 48.

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε, ότι εφόσον η διοίκηση της οντότητας επιλέξει την λογιστική αυτοτέλεια για ένα υποκατάστηµα, προφανώς έχει
εκτιµήσει το γεγονός της δυνατότητας άντλησης των διακεκριµένων οικονοµικών στοιχείων από την λειτουργία του, ώστε να είναι σε θέση να
διαπιστώσει την αποτελεσµατικότητά του και την συνεισφορά του στα συνολική απόδοση της επιχείρησης. Έτσι θα διαπιστωθεί, αν ορθώς µε
επιχειρηµατικά κριτήρια διατηρείται ένα υποκατάστηµα, ή τελικώς, πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του, λόγω αρνητικών αποδόσεων.

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση των συναλλαγών ενός υποκαταστήµατος, για το οποίο έχει επιλεγεί η λογιστική εξάρτηση, δηλαδή η
παρακολούθηση των συναλλαγών του σε διακεκριµένους λογαριασµούς εντός του λογιστικού συστήµατος του κεντρικού, κατά την γνώµη
µας, είναι βέβαιο ότι η πρακτική αυτή θα βοηθήσει, τόσο σε ζητήµατα διοίκησης και επιχειρηµατικών αποφάσεων, όσο και στον τοµέα της
διαπίστωσης, βάσει οικονοµικολογιστικών αναλύσεων, για την αναγκαιότητα της διατήρησής του.

Συνεπώς, το υποκατάστηµα είναι µία ιδιαίτερη εγκατάσταση της οντότητας, η ίδρυση της οποίας, προφανώς, βασίζεται σε αµιγώς εµπορικά
κριτήρια, άρα θα πρέπει κατά διαστήµατα να ελέγχεται η λειτουργική του συµπεριφορά και η οικονοµική του απόδοση.

Υπό την έννοια αυτή, εκτιµούµε ότι είναι χρήσιµο να παρακολουθούνται οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος, στο πλαίσιο της εξαρτηµένης
λογιστικής, σε διακεκριµένους λογαριασµούς εντός του λογιστικού συστήµατος της έδρας.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


