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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 400 ΕΞ/22.05.2018
 Αθήνα, 22.05.2018

Αρ.Πρωτ.: 400 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 400/2018
 ΘΕΜΑ:

Ερώτημα Φαρμακευτικής.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ως φαρµακευτική εταιρεία, έχουµε την ανάπτυξη διαφόρων φαρµάκων, η οποία απεικονίζεται λογιστικά στην οµάδα 1 ως πάγια R&D. Όµως
για την ανάπτυξη ορισµένων φαρµάκων θα συνεργαστούµε µε άλλες φαρµακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπου θα
µοιραζόµαστε τα έξοδα κατά την ανάπτυξη και τα αντίστοιχα έσοδα που αφορούν στα φάρµακα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα τιµολόγια εσόδων που θα εκδίδουµε στις εταιρίες αυτές προκειµένου να χρεώσουµε το ποσοστό των δαπανών που
έχουµε καταβάλει, θέλουµε να τα απεικονίζουµε και να τα χειριζόµαστε λογιστικά ως αποµείωση του παγίου στην οµάδα 1.

Αυτή η αντιµετώπιση των τιµολογίων εσόδων θα έχει κάποιο αντίκτυπο στην φορολογία;

Επιπλέον, λόγω ενδοκοινοτικών τιµολογίων, εφόσον αυτά καταχωρούνται στην οµάδα 1, θα συνεχίσουµε να υποβάλλουµε Φ4 και αντίστοιχα
στη δήλωση του ΦΠΑ στις εκροές;

Πριν απευθυνθώ σε εσάς, έχω µιλήσει µε το εισόδηµα το οποίο µε παρέπεµψε στον πρώην κώδικα και το τελευταίο τµήµα του συνέστησε να
µιλήσω µε εσάς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση στο ερώτηµα θα επικεντρωθεί στον λογιστικό χειρισµό των γεγονότων καθώς η φορολογική αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων
που αναφέρεστε δεν αποτελεί αρµοδιότητα του ΣΛΟΤ, αλλά του Υπουργείου Οικονοµικών. Το αυτό ισχύει και για ζητήµατα ΦΠΑ/ VIES όπου
αρµόδια να σας δώσει διευκρινίσεις είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, του
Υπουργείου Οικονοµικών.

Εποµένως, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή σας και προκειµένου περί της εκδόσεως τιµολογίου εσόδου για τα έξοδα που θα
επιβαρύνουν τους συνεργάτες σας καθώς και την λογιστική απεικόνιση των εσόδων αυτών, αφαιρετικά των άυλων παγίων, για την έρευνα και
ανάπτυξη ως αποµείωση, σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:

Δεν είναι ορθό να τηρείται λογαριασµός έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ως άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς τα ποσά της έρευνας ενός
προϊόντος αποτελούν έξοδο που επιβαρύνει τα αποτελέσµατα. Προκειµένου όµως για τις δαπάνες ανάπτυξης, αυτές δύνανται να
καταχωρισθούν ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (Οµάδα 1), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του `Αρθρου 18 του Ν.4308/2014 και
συγκεκριµένα αν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εδ. δ σύµφωνα µε το
οποίο: «Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο, όταν και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:

δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα
προς χρήση ή διάθεση.

δ2) Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.

δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους».

Μια εταιρεία εξετάζει την αποµείωση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εφόσον υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, οι οποίες ορίζονται στο
άρθρο 18 παράγραφος 3:

«β.2) Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν:

(i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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(ii) (ii) δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της οντότητας,

(iii) (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική
µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και

(iv) (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου».

Εκτιµούµε ότι µεταξύ της εταιρείας σας και των συνεργατών, οι οποίοι συµµετέχουν στο κόστος ανάπτυξης και στα έσοδα από την
εκµετάλλευση του φαρµάκου θα υπάρχει κάποια σύµβαση µε την αναλογία συµµετοχής κάθε µέρους.

Όταν πραγµατοποιούνται τα έξοδα ανάπτυξης θα πρέπει η αναλογία της εταιρείας σας να καταχωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο και η
αναλογία των τρίτων στα αποτελέσµατα ως έξοδο. Όταν τιµολογείτε τους συνεργάτες µε την αναλογία τους στα έξοδα, το σχετικό τιµολόγιο
πρέπει να καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα ως έσοδο.

Στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει το σύνολο του κόστους ανάπτυξης στη χρέωση του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει µε
διορθωτικές εγγραφές να µεταφέρετε την αναλογία των συνεργατών σας στα αποτελέσµατα. Η έννοια της αποµείωσης, όπως ορίζεται
ανωτέρω, δεν συνάδει µε την περίπτωση του ερωτήµατός σας.

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.
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