
11/9/2017 Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 772/2017 (11/5/2017)-Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν π…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=34C53CCCCE0B8B40.1D031AEA53&version=2017/05/11 1/2

ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 772 ΕΞ/11.05.2017
 Αθήνα, 11.05.2017

 Αρ. Πρωτ.: 772 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 ΣΛΟΤ 772/2017

ΘΕΜΑ:

Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης
αίρεσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα θέλαµε την γνώµη σας σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της παρακάτω συναλλαγής:

Εταιρεία (Α) παρέχει συνεχείς υπηρεσίες σε συνδεδεµένη εταιρεία (Β), η οποία είναι εταιρεία περιορισµένου κινδύνου, κατά την διάρκεια όλου
τού έτους, προκειµένου η λήπτρια εταιρεία (Β) να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους.

Επιπροσθέτως, η Α αναλαµβάνει την κάλυψη σηµαντικών κινδύνων της Β, που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε τρίτους (π.χ.
κάλυψη ζηµιών, δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεων, κ.α.).

Κατά την διάρκεια του έτους παροχής των υπηρεσιών, οι εν λόγω ενδοοµιλικές υπηρεσίες τιµολογούνται µε τίµηµα που προβλέπεται σε
σύµβαση (περιθώριο κέρδους), το οποίο είναι σύµφωνο µε την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm΄s length principle), βάσει εξωτερικών
συγκρίσιµων στοιχείων.

Το τελικό εν λόγω τίµηµα όµως για τις υπηρεσίες και τα ρίσκα που αναλαµβάνει η Α, τελεί υπό την αίρεση της µελέτης αξιολόγησης της
ετήσιας απόδοσης της λήπτριας εταιρείας Β, κατ΄ εφαρµογή της υπογραφείσας, µεταξύ των δύο εταιρειών, σύµβασης. Η εν λόγω µελέτη
αξιολογεί µεγέθη τα οποία, εκ των πραγµάτων, δεν είναι γνωστά σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της οριστικοποίησης των οικονοµικών
στοιχείων της χρήσης που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες και των δύο εταιρειών (τελικά ετήσια έσοδα και κόστη των Α και Β που σχετίζονται µε
την παροχή υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία Β σε τρίτους).

Βάσει των παραπάνω και κατ΄ εφαρµογή του σχετικού συµβατικού όρου, σε περίπτωση που, από την µελέτη, η λήπτρια εταιρεία Β κριθεί πως
υποαποδίδει έναντι συγκεκριµένου στόχου της σύµβασης, εκδίδεται χρεωστικό τιµολόγιο από την εταιρεία Α. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η Β
διακρατεί σε ετήσια βάση µόνο το µέρος των κερδών (από συναλλαγές µε τρίτους) που αντιστοιχεί στο επίπεδο απόδοσής της, όπως αυτό
προβλέπεται από την σύµβαση, τηρώντας έτσι και την προβλεπόµενη αρχή των «ίσων αποστάσεων».

Επισηµαίνεται πως το εκδοθέν τιµολόγιο δεν αναφέρεται/διορθώνει συγκεκριµένο τιµολόγιο του παρελθόντος. Αντιθέτως, επαναπροσδιορίζει
το συνολικό τίµηµα του συνόλου των υπηρεσιών που παρασχέθησαν από την Α στην Β κατά την διάρκεια του έτους (για τις οποίες είχε εκδοθεί
πλήθος τιµολογίων), µεταξύ των οποίων είναι και η ανάληψη των κινδύνων που έχει αναλάβει η Α, οι οποίοι κίνδυνοι σχετίζονται άµεσα και µε
την απόδοση της Β.

Ερωτάται ποιός είναι ο λογιστικός χειρισµός του εν λόγω τιµολογίου - ειδικότερα:

Όσον αφορά τον εκδότη του τιµολογίου (εταιρεία Α):

1) Σε ποιάς περιόδου τα έσοδα πρέπει να συµπεριληφθεί το ποσό του τιµολογίου; Σε αυτά της χρήσης που παρέχονται οι υπηρεσίες, ή σε αυτά
της εποµένης χρήσης, εντός της οποίας αξιολογείται η και η απόδοση της εταιρείας Β και εκδίδεται το σχετικό τιµολόγιο επαναπροσδιορίζοντας
το τίµηµα;

Επισηµαίνεται πως η απαραίτητη µελέτη δεν δύναται να διενεργηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της οριστικοποίησης των οικονοµικών
αποτελεσµάτων (και των δύο εταιρειών) της χρήσης παροχής των υπηρεσιών.

Όσον αφορά τον λήπτη (εταιρεία Β):

2) Πότε θεωρείται η δαπάνη δεδουλευµένη; ποιάς διαχειριστικής περιόδου τα αποτελέσµατα πρέπει να επιβαρυνθούν µε το εν λόγω ποσό και
πως;

Επισηµαίνεται πως, κατά το έτος παροχής των υπηρεσιών δεν είναι δυνατό να σχηµατιστεί πρόβλεψη, καθώς µέχρι τη οριστικοποίηση των
λογιστικών βιβλίων δεν πρόκειται για πιθανή εκροή οικονοµικών πόρων (η πιθανότητα πραγµατοποίησης δεν υπερβαίνει 50%, όπως απαιτεί η

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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παρ. 22.11.1 της Λογιστικής Οδηγίας- σύµφωνα µε το IAS 37 πρόκειται για ενδεχόµενη υποχρέωση που δεν αναγνωρίζεται, ενώ επίσης δεν
είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε εκτίµηση του ποσού).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως και βάσει της αρχής του δουλευµένου, το συµπληρωµατικό έσοδο αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, εφόσον το εν λόγω έσοδο προσδιορίζεται αξιόπιστα µέχρι το χρόνο έγκρισης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων από το αρµόδιο όργανο της διοίκησης, εντός της εποµένης περιόδου, και επιπλέον είναι σφόδρα πιθανό, κατά τη στιγµή της
αναγνώρισης, ότι θα εισπραχθεί.

Το ίδιο ισχύει, µε βάση τα περιγραφόµενα περιστατικά, και για τη λαµβάνουσα το τιµολόγιο επιχείρηση. Δηλαδή, η λήπτρια πρέπει να
αναγνωρίσει τη σχετική δαπάνη στην περίοδο που λαµβάνονται οι υπηρεσίες, βάσει της αρχής του δουλευµένου. Για τη λήπτρια οντότητα η
δαπάνη δεν αφορά πρόβλεψη, διότι από ότι αντιλαµβανόµαστε από την περιγραφή του ερωτήµατος, τα σχετικά ποσά έχουν καταστεί οριστικά
κατά την 31.12., αφού δεν εξαρτώνται από γεγονότα και καταστάσεις που θα λάβουν χώρα εντός του επόµενου έτους, αλλά για διάφορους
λόγους (π.χ. οριστικοποίηση λογιστικών αρχείων, έλλειψη χρόνου κ.λ.π.), δεν έχουν γίνει µέχρι την 31.12. οι σχετικοί υπολογισµοί. Βάσει της
αρχής του δουλευµένου, η επεξεργασία και οριστικοποίηση στην επόµενη περίοδο δεδοµένων, για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα µέχρι την
31.12, συνιστά διορθωτικό γεγονός της περιόδου που έληξε την 31.12 και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται σε εκείνη την περίοδο.

Για παράδειγµα αν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών της χρήσεως 2016 εγκριθούν από τις διοικήσεις των εταιρειών περί τα
µέσα του Απριλίου 2017 (και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή έχει οριστικοποιηθεί το ποσό της διαφοράς), θα αναγνωρισθεί και από τις δύο
επιχειρήσεις ως έσοδο/απαίτηση και έξοδο/υποχρέωση αντίστοιχα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2016, µέσω των εγγραφών
κλεισίµατος της περιόδου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


