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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 1125 ΕΞ/30.05.2017
 Αθήνα, 30.05.2017

 Αρ.Πρωτ.: 1125 ΕΞ

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

 ΣΛΟΤ 1125/2017

ΘΕΜΑ:

Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε τη φορολογική µεταχείριση της διαγραφής απαίτησης λόγω
υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε αν η διαγραφή αυτή αποτελεί λογιστικό
γεγονός της χρήσης εντός της οποίας επικυρώνεται η συµφωνία των πιστωτών από το πτωχευτικό δικαστήριο ή αν, σε περίπτωση που κατά τον
χρόνο αυτό δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί οι λογιστικές εγγραφές της αµέσως προηγούµενης χρήσης, το γεγονός αυτό απεικονίζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης από αυτή εντός της οποίας έλαβε χώρα η επικύρωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α. Με βάση τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 19 του Ν.4308/2014 , για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (οι απαιτήσεις είναι
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία), ισχύουν τα εξής:

«Υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή

β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή

γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από
το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού
πραγµατικού επιτοκίου ή

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις
προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης.
Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η
αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα».

Β. Με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 , «γεγονότα που έγιναν εµφανή µετά τη λήξη της περιόδου (ηµεροµηνία
αναφοράς), αλλά πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για
δηµοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόµενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και
επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων».

Βάσει αυτών, η εισπραξιµότητα των απαιτήσεων που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις
αποµείωσης κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, εξετάζονται προς αποµείωση και η σχετική αποµείωση αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, αν προκύπτει σύµφωνα µε το Α ανωτέρω, βάσει όλων των γεγονότων που γίνονται εµφανή µέχρι την ηµεροµηνία
έγκρισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προς δηµοσιοποίηση, εντός της επόµενης λογιστικής περιόδου.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Για παράδειγµα, έστω ότι η επιχείρηση Α έχει κατά την 31.12.2016 απαίτηση 10.000 ευρώ από την επιχείρηση Β, η οποία έχει αναγνωρισθεί
από πωλήσεις της Α προς την Β εντός του έτους 2016. Στο τέλος του 2016 υπάρχουν εµφανείς αδυναµίες της Β να εξοφλήσει την υποχρέωσή
της προς την Α. Εντός του 2017, έστω τον Φεβρουάριο και πριν οι οικονοµικές καταστάσεις της Α εγκριθούν από τη διοίκησή της προς
δηµοσιοποίηση (Απρίλιος), το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία πιστωτών, βάσει της οποίας η Β θα καταβάλει στην Α µόνο το
ποσό των 5.000 ευρώ. Βάσει της δικαστικής απόφασης, η Α θα αναγνωρίσει στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την 31.12.2016, αποµείωση
απαιτήσεων αξίας 5.000 ευρώ (10.000-5.000).

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.
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