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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 223 ΕΞ/27.03.2018
 Αθήνα, 27.03.2018

Αρ. Πρωτ.: 223 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 223/2018
 ΘΕΜΑ:

Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εκπτώσεις που έχουν χαθεί προσαυξάνουν το κόστος κτήσης του παγίου και του αποθέµατος αντίστοιχα ή θεωρούνται τόκοι έξοδα; πχ
αγοράζουµε εµπορεύµατα ή πάγια και ο προµηθευτής µας δίνει έκπτωση 100 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι θα το εξοφλήσουµε σε ένα µήνα.
Εκπνέει ο µήνας και δεν εξοφλούµε. Τα 100 ευρώ προσαυξάνουν το κόστος κτήσης του παγίου - εµπορεύµατος ή είναι έξοδο τόκος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφορικά µε το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεµάτων, τόσο στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και στο
λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεµάτων, περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να
φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Ο όρος «παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Ο
όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόµενα προϊόντα.

β) Το κόστος αγοράς για πάγια, εµπορεύµατα και υλικά περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός
εκείνων που η οντότητα µπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), µεταφορικά, έξοδα παραδόσεως και
άλλα έξοδα άµεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίµων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα
παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων.

γ) Όταν το τίµηµα της αγοράς συµφωνείται να εξοφληθεί µε πίστωση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, κόστος του περιουσιακού
στοιχείου είναι η παρούσα αξία των δόσεων και η διαφορά καταχωρίζεται ως µη δουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έξοδο.

Εµπορικές εκπτώσεις χορηγούνται για διάφορους λόγους, όπως:

α) Λόγω ύψους αγορών που χορηγούνται συνήθως στο τέλος της χρήσεως µε βάση το ύψος των αγορών κάθε πελάτη «κλιµακωτές εκπτώσεις
ή εκπτώσεις λόγω τζίρου».

β) Λόγω «ελαττωµατικότητας» των πωληθέντων και γενικά µειωµένης ποιότητας σε σχέση µε τη συµφωνηµένη.

γ) Λόγω «διαφοράς» στην ποσότητα των παραληφθέντων.

δ) Λόγω εξοφλήσεως του τιµολογίου πριν από τη συµφωνηµένη προθεσµία εξοφλήσεώς του «Ταµειακές εκπτώσεις».

Η αναφερόµενη στο ερώτηµά σας έκπτωση ανήκει στην κατηγορία των ταµειακών εκπτώσεων.

Για τη λογιστική αντιµετώπιση των ταµειακών εκπτώσεων, στην διεθνή θεωρία και πρακτική εφαρµόζονται δύο µέθοδοι, η µέθοδος του
καθαρού ποσού και η µέθοδος του µικτού ποσού.

Μέθοδος καθαρού ποσού

Σύµφωνα µε τη µέθοδο του καθαρού ποσού, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εµπροθέσµως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο µειωτικό
της αρχικής αξίας της αγοράς.

β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσµως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, η µη ληφθείσα έκπτωση επίσης αποτελεί
στοιχείο µειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς και καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.

Μέθοδος μικτού ποσού

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Σύµφωνα µε τη µέθοδο του µικτού ποσού, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εµπροθέσµως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο µειωτικό
της αρχικής αξίας της αγοράς.

β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσµως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, αξία κτήσεως του αποθέµατος είναι η αρχική
αξία της αγοράς.

Για την κατανοµή των δύο µεθόδων παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα:

Δεδομένα

Αγοράζεται απόθεµα έναντι ποσού € 1.000 και συνοµολογείται µε τον προµηθευτή έκπτωση ποσού € 100, εάν το τίµηµα εξοφληθεί εντός
προθεσµίας είκοσι ηµερών.

Έστω ότι ο αγοραστής:

α) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως και λαµβάνει την έκπτωση.

β) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως κατά το ήµισυ και εκπροθέσµως κατά το υπόλοιπο ήµισυ και λαµβάνει το ήµισυ της
εκπτώσεως.

γ) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσµως και δεν λαµβάνει την έκπτωση.

Ζητείται

Να διενεργηθούν οι προσήκουσες, ανά περίπτωση, λογιστικές εγγραφές µε τη µέθοδο του καθαρού ποσού και µε τη µέθοδο του µικτού
ποσού.

Μέθοδος καθαρού ποσού

Λογιστικές εγγραφές

Χρέωση Πίστωση

Αγορές αποθεµάτων € 900

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό » 100

Προµηθευτές » 1.000

Αγορά αποθεµάτων € 1.000 1.000

α) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως και λαµβάνει την έκπτωση.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 1.000

Χρηµατικά διαθέσιµα » 900

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό » 100

Εξόφληση προµηθευτή εµπροθέσµως € 1.000 1.000

β) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως κατά το ήµισυ και εκπροθέσµως κατά το υπόλοιπο ήµισυ και λαµβάνει το
ήµισυ της εκπτώσεως.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 500

Χρηµατικά διαθέσιµα » 450

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό » 50
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Εξόφληση προµηθευτή εµπροθέσµως κατά το ήµισυ € 500 500

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 500

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα » 50

Χρηµατικά διαθέσιµα » 500

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό » 50

Εξόφληση προµηθευτή εκπροθέσµως κατά το ήµισυ € 550 550

γ) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσµως και δεν λαµβάνει την έκπτωση.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 1.000

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα » 100

Χρηµατικά διαθέσιµα » 1.000

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό » 100

Εξόφληση προµηθευτή εκπροθέσµως € 1.000 1.000

Μέθοδος μικτού ποσού

Λογιστικές εγγραφές

Χρέωση Πίστωση

Αγορές αποθεµάτων € 1.000

Προµηθευτές » 1.000

Αγορά αποθεµάτων € 1.000 1.000

α) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως και λαµβάνει την έκπτωση.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 1.000

Χρηµατικά διαθέσιµα » 900

Εκπτώσεις επί αγορών αποθεµάτων » 100

Εξόφληση προµηθευτή εµπροθέσµως € 1.000 1.000

β) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως κατά το ήµισυ και εκπροθέσµως κατά το υπόλοιπο ήµισυ και λαµβάνει το
ήµισυ της εκπτώσεως.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 500

Χρηµατικά διαθέσιµα » 450

Εκπτώσεις επί αγορών αποθεµάτων » 50
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Εξόφληση προµηθευτή εµπροθέσµως κατά το ήµισυ € 500 500

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 500

Χρηµατικά διαθέσιµα » 500

Εξόφληση προµηθευτή εκπροθέσµως κατά το ήµισυ € 500 500

γ) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσµως και δεν λαµβάνει την έκπτωση.

Χρέωση Πίστωση

Προµηθευτές € 1.000

Χρηµατικά διαθέσιµα » 1.000

Εξόφληση προµηθευτή εκπροθέσµως € 1.000 1.000

Η αιτιολογική βάση της µεθόδου του καθαρού ποσού, που απορρέει από τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους κτήσης, είναι το γεγονός
ότι όταν ο αγοραστής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του εµπροθέσµως και, κατά συνέπεια, δεν λαµβάνει την έκπτωση, αυτό οφείλεται σε
ταµειακή δυσχέρεια, η οποία δεν µπορεί να επηρεάζει την τιµή αγοράς. Εποµένως τιµή αγοράς είναι το καθαρό, µετά την αφαίρεση της
εκπτώσεως, ποσό και η µη ληφθείσα έκπτωση αντιπροσωπεύει χρηµατοοικονοµικό έξοδο.

Η µέθοδος του καθαρού ποσού είναι επιστηµονικά ορθή, αλλά δυστυχώς, τόσο το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και αυτό των Δ.Π.Χ.Α.,
αλλά και οι διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας υιοθετούν την µέθοδο του µικτού ποσού.

Εποµένως, η απάντηση στο ερώτηµά σας, µε βάση το ισχύον λογιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, είναι ότι θα
εφαρµόσετε υποχρεωτικά τη µέθοδο του µικτού ποσού, δηλαδή κόστος αγοράς του περιουσιακού στοιχείου θα είναι η αρχική αξία αγοράς
(στο ανωτέρω παράδειγµα, η αξία των € 1.000).

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

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:


