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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 903 ΕΞ / 11.05.2017
 Αθήνα, 11.05.2017 

 Αρ.Πρωτ.: 903 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 ΣΛΟΤ 903/2017

ΘΕΜΑ:

Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το παρακάτω ερώτηµά µου, το οποίο στηρίζετε σε Δικαστική απόφαση (πρακτικό συµβιβασµού-ιδιωτικό
συµφωνητικό) Μονοµελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου xxxxxxxxxx σε Συνεδρίαση της 6/7/2016.

Σε προµηθευτή µας δώσαµε προκαταβολή προκειµένου να κλείσουµε µελλοντική αγορά εµπορευµάτων. Οι προκαταβολές την 31/12/2012
ανέρχονταν στο ποσό των 544.600,00 ευρώ.

Στις 31/12/2014 έγινε πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής για ποσό 61.920,00 βάσει άρθρου 2. ΠΟΛ. 1056/2.3.15 η οποία δίνει την
δυνατότητα σχηµατισµού πρόβλεψης για ποσά προκαταβολών µε την εγγραφή 68.09Χ σε 44.11Π

Το ποσό της πρόβλεψης το εκπέσαµε από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014.

Βάσει Πρακτικού συµβιβασµού - ιδιωτικό συµφωνητικό Διαιτητικού Δικαστηρίου συµφωνείτε µεταξύ των δύο µερών ένα ποσό ασφαλείας που
οφείλει να παραδώσει σε εµπόρευµα ο προµηθευτής ύψους 225.000,00 σε διάστηµα έξι ετών. Θα ήθελα την βοήθειά σας στους παρακάτω
προβληµατισµούς µου.

1. Θα πρέπει 31/12/2016 στηριζόµενη στην απόφαση να κάνω πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής και για το υπόλοιπο ποσό δηλαδή
257.080,00 (544.600,00-225.000,00- 61.920,00) το οποίο εκπίπτω εξ΄ ολοκλήρου από τα έσοδά µου το 2016;

2. Ή θα πρέπει να κάνω πρόβλεψη κάθε έτος για τα επόµενα 6 έτη από το 2017 έως το 2022 όπως και η συµφωνία για παράδοση προϊόντων;

Ο λογ. 44.11 µηδενίζει µε την µεταφορά του στον λογ. 50 µε ποια ηµεροµηνία πρέπει να κάνω αυτή την εγγραφή όταν στην παράγραφο 4 της
απόφασης αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τηρήσουν τους όρους τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ή
αξίωση.

Στηριζόµενη στα παραπάνω µπορώ και ενώ δεν γνωρίζω εάν τηρηθούν οι όροι να εκπέσω από τα έσοδα 257.080,00 ευρώ το 2016 και εάν
για κάποιο έτος από το 2017 µέχρι και το 2022 δεν τηρηθεί η συµφωνία να κάνω ανάκληση πρόβλεψης το συγκεκριµένο έτος και να
καταχωρηθεί στα κέρδη;

Γενικά ποια είναι η άποψή σας για το χρόνο πρόβλεψης της επισφάλειας προκαταβολής καθώς και του χρόνου αποµείωσης του προµηθευτή µε
εγγραφή µεταφοράς του λογ. 44.11 στον λογ. 50 καθώς και το χρόνο πιθανής αναστροφής της επισφάλειας πρόβλεψης σε περίπτωση µη
τήρησης της απόφασης του Μονοµελούς Δικαστηρίου.

Φοβάµαι µήπως δεν είναι φρόνιµο να γίνουν όλες οι επισφάλειες µέσα στο 2016, εφόσον δεν έχουµε τελεσίδικη απόφαση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ερώτηµα έχει δύο διαστάσεις τη λογιστική και τη φορολογική.

Από λογιστικής απόψεως εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του N. 4308/2014 , κατά την οποία, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται
αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά) και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που η διοίκηση της οντότητας κρίνει τεκµηριωµένα (οικονοµική θέση του
προµηθευτή, συµφωνία των µερών, δικαστικές αποφάσεις κλπ), ότι τα σχετικά ποσά έχουν απωλεσθεί.

Στο ερώτηµα για παράδειγµα, αν η διοίκηση κρίνει ότι από το συνολικό ποσό των προκαταβολών που έχει δώσει (544.600 ευρώ), τελικά θα
της παραδοθούν αγαθά αξίας 286.920 ευρώ, η διαφορά 257.680 ευρώ, πρέπει να αναγνωρισθεί ως ζηµία αποµείωσης στη χρήση που

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

javascript:void(0);
javascript:void(0);


23/9/2017 Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 903/2017 (11/5/2017)-Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής.... - Online Τράπεζα - e-forologia - Φορολογική, Λογιστικ…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=97E1275E2DCAE3F0.1D031AEA53&version=2017/05/11 2/2

διαπιστώνεται το γεγονός. Στις µεταγενέστερες περιόδους, η εν λόγω αποµείωση προσαρµόζεται, αναγνωρίζοντας πρόσθετη αποµείωση ή
αναστρέφοντας την υπάρχουσα µε αναγνώριση εσόδου, βάσει των νέων εκτιµήσεων και ανάλογα µε τις παραδόσεις των αγαθών και την
εξέλιξη της υπόθεσης.

Για τον φορολογικό χειρισµό το ΣΛΟΤ δεν έχει αρµοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ


