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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ι Λογιστική Τυποποίηση

Η λογιστική τυποποίηση έχ ει τις ρ ίζες της στην κίνηση που σημειώ θηκε
στη Γα λλία από το 1880, η οποία το 1901 οδήγησε στη σύνοδο του
Διεθνούς ινστιτούτου

Στατιστικής.

Η Σύνοδ ο ς αυτή, στη Βουδαπέστη,

αναζήτησε τον καθορισμό του καλύτερ ο υ τρόπου, από την άποψη της
διεθνούς στατιστικής, για την κατάρτιση των ισολογισμώ ν ανωνύμων
εταιρειών.

Βασικό σ τοιχείο της λογιστικής

τυποποιήσεως α π ο τέλεσ ε η εισαγωγή

του δεκαδικού συστήματος ταξινομήσεω ς των λογαριασμώ ν από το
Βέλγο Ραυί O tiet στις α ρ χ έ ς του 2 0 ο υ αιώ να

Το 1903, ο Γά λ λο ς

συγγραφ έα ς

Ευςβηο

αναγνω ρίζεται

πραγματικός

πρόδρομος της λογιστικής τυποποιήσεως, δημοσίευσε

Le a u te y,

ο

οποίος

οος

την αξιόλογη μ ελέτη του <Η Ενοποίηση του ισολογισμού Μ ετοχικών
Εταιρειών!.

Με το έρ γο του αυτό ο Lea u tey παρουσίασε κα ν ό νες

συντάξεω ς, καθώς και υπόδειγμα τυποποιημένου ισολογισμού.

Σύντομα

κατανοήθηκε

ότι

δ εν

αρκεί

η

τυποποίηση

μόνο

των

οικονομικών καταστάσεω ν, δηλαδή του ισολογισμού, του λογαριασμού
γενικής
χρήσεω ς.

εκ μ ετ α λ λ εύ σ εω ς

και

του

λογαριασμού

αποτελεσμάτω ν

Οι λο γισ τικές αυ τές κατα στάσ εις δεν είναι δυνατό να

1

τυποποιούνται αυθαίρετα, α λ λ ά είναι ανάγκη να απορρέουν οργανικά
και φ υσιολογικά από τυποποιημένη λογιστική.

01

Σ ε αντίθετη περίπτωση

ο ικονομικές κατα στάσ εις προκύπτουν από πολύπλοκη διαδικασία

και, μοιραία, από επ εξεργα σ ίες που κατά ένα μ εγάλο ποσοστό είναι
αυθαίρετες, υποκειμενικές και εξυπηρετούν μόνο τις σκοπιμότητες των
συντακτών τους.

Το 1909 εκπονήθηκε το πρώτο γενικό λογιστικό σ χέδιο από το Γά λ λο
ΘαόΓίβί Faure, ενώ το σχέδιο λογαριασμώ ν, ως σ χέδιο ο ργανώ σεω ς
της

λογιστικής,

παρουσιάστηκε

για

πρώτη

φορά

στη

λογιστική

φ ιλολογία το 1914 από το Γερ μ α νο ελβετό Schaer.

Στις

ΚΤΤ.Α.,

οι

προσπάθειες

που

άρχισαν

από

τους

μ ετα νά σ τες

Ά γγλο υ ς και Ιρλανδούς ορκω τούς λ ο γισ τ ές για την τυποποίηση των
λογιστικώ ν καταστάσεω ν κατέληξα ν στην Urafomn Αοοουηΐίης, την
οποία κατά ρτισε το ινστιτούτο των Λογιστών. Το 1918 το έρ γο αυτό με
τον τίτλο €Μέθοδοι που έχο υν εγκριθεί για την προπαρασκευή των
καταστάσεω ν

του

ισολογισμού»

κυ κλοφ όρησε

στα

μέλη

του

ινστιτούτου.

Η ιδέα της Λογιστικής ομοιομορφίας κέρδ ισ ε έδαφ ος κατά τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο στην Α γγλία , όταν η Κυβέρνηση ζήτησε από το υς
βιομηχάνους την υποβολή ομοιόμορφω ν κοστολογίω ν, σ χετικώ ν με τα
συμβόλαια αναθέσεω ς παραγγελιώ ν πολεμικώ ν κατασκευών.

Το πρώτο ολοκληρω μένο σύστημα ομοιόμορφης λογιστικής τεχ νική ς
παρουσιάστηκε

το

1923,

με

Ταξινομήσεω ς των Λογαριασμών»

τη

δημοσίευση

της

του Sch m alen b ach .

«Μεθοδικής
Το έρ γο αυτό

του Γερμανού καθηγητή, μεγάλο υ διαδόχου του Schaer, κίνησε το
διεθνές επιστημονικό ενδια φ έρ ον, η επίδραση του δε στο θέμα της

λογιοΓΓίκής

τυποποιήσεοος

ήταν

τόσο

μεγάλη,

ώστε

π ο λ λ ές

επ α γγελμ α τικές ο ργανώ σεις και πο λλσ ί εθνικοί οργανισμοί, ακόμα και
εμπ ορικές και βιομηχανικές επ ιχειρή σ εις, υιοθέτησαν και εφ ά ρμο σαν
λογιστικά συστήματα

Το διεθνές επιστημονικό ενδια φ έρον για σχεδιασμό της λο γισ τική ς σ ε
εθνική κλίμακα συνεχίστηκε με μ εγαλύτερη ένταση με τη δημοσίευση,
το

1927,

του

«Πλαισίου

Sch m alen b ach .

To

Λ ογαριασμώ ν!
σύστημα

του

(D er

Kontenrahnnen)

λογιστικού

σχεδίο υ

του
του

S ch m a len b a ch , με ο ρ ισ μ ένες τροπσποιήσεις, νομοθετήθηκε το 1937 οχ;
ενιαίο λογιστικό σχέδιο του γερμανικού κράτους και κατά το δ εύ τερ ο
παγκόσμιο

πό λεμο

επιβλήθηκε

υποχρεω τικά

στις

γ ερ μ α νικ ές

βιομηχανίες.

Έκτο τε η μία μετά την άλλη οι οικονομικά αναπτυγμένες χώ ρ ες,
άρχισαν να καταρτίζουν τα εθνικά τους λο γισ π κ ά σ χέδια, τα οποία,
μαζί με τα κλαδικά ή τα επ αγγελματικά σχέδια που πηγάζουν από
αυτά, αποδείχτηκαν πολύτιμα μέσα για την ορθολογικότερη οργάνοχτη
της οικονομίας μιας χώ ρας, σ ε βαθμό μάλιστα που μερικοί σοβαροί
ερ ευνητές θεώρησαν ότι η εφ αρμογή της λογιστικής τυποποιήσεοχ;
στον κόσμο των οικονομικών μονάδων έχ ει την ίδια σημασία που έχ ει
η υιοθέτηση τσυ δεκαδικού μετρικού συστήματος.

Η λογιστική

τυποποίηση

επικράτησε

στην

πράξη

να

απ οκαλείται

απ λσύστερα «Γενικό Λ ογιστικό Σ χ έ δ ιο ι, το οποίο, στις

διάφ ο ρες

χώ ρ ες, πήρε νομοθετημένη ή μη μορφή και έτ υ χ ε είτε υποχρεω τικής ή
προαιρετικά υποχρεω τικής, είτε προαιρετικής εφαρμογής.

Ο ό ρ ο ς «Γενικό Λ ογιστικό Σχέδιο» δημιουργεί κάποια σύγχυση και
μόνσ από το λό γο αυτό, παρά το

γ εγο νό ς ότι έχ ει καθιερωθεί

διεθνώς, δ εν είναι επιτυχής.

Ο ό ρ ο ς αυτός δίνει την εντύπωση ότι το

γενικό λογιστικό σ χέδιο δ εν είναι τίποτα ά λ λ ο παρά έν α ς λ ο γισ τικό ς
οδηγός περιοριομένης συλλήψεοος, που αποβλέπει αποκλειστικά και
μόνο σ ε μιά τυποποιημένη λογιστική διαδικασία Στην πραγματικότητα
όμως ένα επιστημονικά καταρτισμένο γενικό λ ο γισ π κ ό ο χέδιο έχ ει
πολύ

βαθύτερο

περ ιεχό μ ενο

και

ευρ ύ τερ ου ς

σκοπούς,

οι

οποίοι

αναφ έρονται στην παρακάτω παρ. 2 c lK o n o i και σημασία του γενικού
λογιστικού σ χεδ ίο υ ι.

2

Σκοποί και σημασία του γενικού λογιστικού σχεδίου

Με την

καθιέρωση

του

θεσμού

του

γενικού

λογιστικού

σχεδίου

επιδιώ κεται ο σχεδιασ μ ό ς της λο γιστικής σ ε εθνική κλ ίμ α κα

Ο

σχεδιασ μ ό ς αυτός στηρίζεται στην τυποποίηση και την απλούστευση
της λογιστικής ερ γασίας των οικονομικώ ν μονάδων και αποβλέπει
στην

εξασφάλιση

πληροφοριών,

ομοιογενών,

σ χεη κώ ν

με

σαφών
την

και

ορθών

περιουσιακή

στοιχείω ν

διάρθρωση,

και
την

οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα τους και διευκολύνει
τους αρμόδιους στην λήψη των επιχειρηματικώ ν αποφάσεων.

Ο λο γισ τικό ς σχεδιασ μ ό ς αποβλέπει επίσης, από την άποψη μεν της
ιδιωτικής

οικονομίας

στην

καθιέρωση

ενιαίου

τύπου

όλω ν

των

δημοσιευόμενω ν οικονομικών καταστάσεω ν και από την άποψη της
μακροοικονομίας,

της

δημόσιας

οικονομίας

και

των

κρατικώ ν

υπηρεσιών στη δυνατότητα εξα σφ α λίσεω ς αξιόπιστων στοιχείω ν για
τον προγραμματισμός και την παρακολούθηση της οικονομίας, καθώς
και στη δυνατότητα απ λουστεύσεω ς και δ ιευκολύνσεω ς των κάθε
είδους και φ ύοεω ς ελέγχω ν.

Με την καθιέρωση του θεσμού του γενικού λογισπκού σχεδίου βασικά

-

Η

ενιαία

αναφέρονται

εφ αρμογή
στην

παραδεγμένω ν

αποτίμηση

των

λογιστικώ ν

περιουσιακών

αρχώ ν

που

στοιχείω ν,

σ τον

υπολογισμό των αποσβέσεω ν, σ τον ομοιόμορφο προσδιορισμό του
κόστους,

στην

κατάρτιση

του

λογαριασμού

της

γενικής

εκ μ ετα λλεύ σ εω ς, στον ενιαίο τρόπο λειτο υργίας και σ υ λλειτο υ ρ γία ς
των λογαριασμώ ν, στον τρόπο λειτο υ ργία ς και συνδεσ μο λο γία ς της
γενικής και της αναλυτικής λογιστικής, στην κατάρτιση κρίσιμων
αριθμοδεικτών κ.λ.π.

-

Η αύξηση

της

παραγω γικότητας,

που

θα

προέλθει

από

την

τυποποίηση και την οργάνωση σ ε ο ρ θ ο λο γικές και ενιαίες βά σεις της
λογιστικής στη χώ ρα μας.

- Η επιβοήθηση των αρμοδίω ν στην άσκηση ορθολογικής κρατικής
οικονομικής πολιτικής.

- Η βελτίωση των απ οτελεσμάτω ν από τη συνεργασία μεταξύ των
οικονομικών μονάδων, των επαγγελματικώ ν τους οργανώ σεων και
των αρμόδιω ν κρατικών υπηρεσιών.

- Η διευκόλυνση εκείνω ν που συναλλάσσο ντα ι με τις οικο νο μ ικές
μ ονάδες, α λ λ ά και του επενδυτικού κοινού, στην κατανόηση των
δημοσιευόμενων

ισολογισμών,

λογαριασμώ ν

αποτελεσμάτω ν

και

λοιπών οικονομικών καταστάσεω ν και ο ευ χ ερ έσ τ ερ ο ς έλ ε γ χ ο ς της
πιστοληπτικής ικανότητας των μονάδων αυτών.

- Η μέσω της εξασφ αλίσεω ς αξιόπιστων στοιχείω ν και πληροφοριών
διευκόλυνση του έρ γο υ κεντρικώ ν κρατικώ ν υπηρεσιών, όπως της

Εθνικής Στα τιστικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμώ ν
κΑ.π„ στην αρτιότερη και την π λέον αποτελεσματική εκπλήρω ση της
απσστσλής τους.

- Η ανύψωση της στάθμης του λογιστικού επ αγγέλματος.

- Η διευκόλυνση

της

εξειδικευμένης

διδασκαλίας των λογιστικώ ν

μαθημάτων στις μ έσ ες και τις ανώ τατες σ χ ο λ ές .

Για να εκτιμηθούν βαθύτερα η σημασία της καθιερώσεοος του θεσμού
του γενικού λογιστικού σχεδίου και οι ευ ν ο ϊκ ές επιπτώσεις που θα έχ ει
ο θεσμός αυτός στους διάφορους το μ είς της ζωής της

χώ ρας,

αναφέρονται κατά τομέα οι ειδ ικό τερ ες επιδιώ ξεις τοα

I.

Από την άποψη της εθνικής οικονομίας, καθώς και της κοινω νικής,
της οικονομικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, επιδιώκονται-

α

Η εξασφάλιση ομοιογενών, ορθών και ακριβών στοιχείω ν, σχετικώ ν

με την οικσνομική κατάσταση και τη δραστηριότητα των κάθε είδους
και φύσεως οικονομικών μονάδων, για την κατάρτιση με αξιόπιστα
δεδομένα των Εθνικών Λογαριασμώ ν και τη δημοσίευση αληθινών
στοιχείων από την Εθνική Στατιστική.

Με βάση τα δ εδομένα αυτά

προγραμματίζεται και ασκείται η καθόλου οικονομική πολιτική της
χώρας.

β.

Η εξασφάλιση προσφορότερω ν στοιχείω ν για τον καθορισμό της

κρατικής

εισοδηματικής

πολιτικής

σχετικ ά

με

τις

αμοιβές

των

την

άσκηση

της

εργαζομένω ν, τα κέρδη των επ ιχειρήσεω ν κλ.π.

γ.

Η

εξασφ άλιση

αξιόπιστων

στοιχείω ν

για

προστατευτικής

οικονομικής

πολιτικής

μέσω

του

δασμολογικού,

φ ορολογικού και οικονομικού συστήματος.

δ.. Η απλούστευση και η απ οτελεσματική άσκηση των κάθε είδους
ελέγχω ν, όπως διαχειριστικώ ν, φ ορολογικώ ν, αγορανομικώ ν, ελ έγχ ω ν
δικαστικών

πραγματογνω μόνων,

τραπεζικών

οργάνω ν,

ορκωτώ ν

λογιστών, ορκωτών εκΌμητών κ.λ.π.

ε.

Η ευ χ ερ ή ς συγκέντρω ση πληροφοριών συγκριτικής σημασίας και ο

σχηματισμός αριθμοδεικτών σχετικώ ν με τη στατική και τη δυναμική
μορφή των οικονομικών μονάδων.

στ. Η διευκόλυνση της κατα ρτίσεω ς οικονομικών αναλύσεω ν

και

μελετώ ν, τόσο γενικότερη ς σημασίας όσο και κατά κλά δ ο υς της
οικονομίας.

ζ.

Η

παροχή

ακριβών

και

ομοιόμορφων

στοιχείω ν

για

την

επιτυχέστερη άσκηση της πιστωτικής πολιτικής από το κρ ά το ς, τις
τρ άπεζες και το υς ά λ λ ο υ ς πιστωτικούς οργανισμούς.

η.

Η

διευκόλυνση

της

συνεννοήσεω ς

μεταξύ

των

οικονομικώ ν

μονάδων και των κρατικώ ν υπηρεσιώ ν, με την εξασφάλιση κοινής
ορο λο γία ς ή κοινής λογιστικής γλώσσας.

θ.

Η εύκολη ενημέρωση των μετόχω ν και ειδικά της μειοψηφίας το υς

και γενικότερα η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.
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Από την άποψη της ιδιωτικής οικονομίας επιδιώκονται:

α.

Η καλύτερ η

και

ο ρθ ο λογικότερη

λογιστική

και

διαχειριστική

οργάνούοη

και

η

μείοχτη

του

σ χετικού

λειτουργικού

κόστους.

Συγχρόνο)ς επιτυγχάνεται η κατάργηση του αυτοσχεδιασμού και της
τηρήσεοχ; της λογιστικής σύμφωνα με τις στιγμιαίες διαισθήσεις του
υπευθύνου του λογιστηρίου.

Β.

Η διευκόλυνση της εφ αρμογής σύγχρονω ν μεθόδων διεξαγω γής

της λογιστικής και γενικά της οικονομικής δραστηριότητας

μέσω

μηχανολογιστικώ ν, ηλεκτρονικώ ν κ.λ.π. συστημάτων.

γ.

Ο

ενιαίος

εκ μ ετα λλεύ σ εω ς,

τρόπ ος
η

καταρτίσεω ς

ομοιόμορφη

του

λογαριασμού

κατάρτιση

του

γενικής

λογα ρια σμού

αποτελεσμάτω ν χρήσεω ς και ο ενιαίος τύπος ισολογισμού, όχι μόνο
στην

εξωτερική

του

εμφάνιση,

αλλά

και

στο

ουσιαστικό

του

περιεχόμενο.

δ. Η παροχή ορθών στοιχείων και πληροφοριών στους ιθύνοντες της
οικονομικής μονάδας κατά τμήμα ή κλάδ ο της δραστηριότητας της.

ε.

Ο ευ χ ερ έσ τ ερ ο ς προσδιορισμός των αναλυΌκών αποτελεσμάτω ν

της οικονομικής μονάδας κατά τμήμα ή κλάδο της δρα στηριότητας
της.

στ. Η πλήρης και ορθή κοστολόγηση και η επιτυχής τιμορυθμιστική
πολιτικής.

ζ.

Η διευκόλυνση του φορολογικού ελ έγ χ ο υ , α λλά και η πα ρά λλη λη

προστασία της οικονομικής μ ο νάδας από τυχόν αυθαιρεσίες των
φ ορολογικών οργάνων.

η.

Η άμεση παροχή ομοιόμορφων στοιχείω ν προς τις τρ άπεζες κ.λ.π.

για

τον

έλεγχ ο

της

πιστοληπτικής

ικανότητας

της

οικονομικής

μονάδας.

θ.

Η παροχή ορθών και ομοιόμορφων στοιχείω ν και πληροφοριώ ν

ΟΓπς διοικήσεις των επαγγελματικώ ν οργανώ σεων, που αξιοποιούνται
για την επ ιτυχέστερη άσκηση της πολιτικής του κλάδοα

111 Από την άποψη της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως:

Τα εθνικά λογιστικά σχέδια, τόσο τα γενικά όσο και τα κλαδ ικά, στις
διάφ ορες

χώ ρ ες

που

καθιερώθηκαν,

έχο υν

επίδραση στην επαγγελματική εκπαίδευσα
λογαριασμώ ν

και

ο

σαφής

ασκήσει

ευεργετική

Ο σαφής σ κο πό ς των

προσδιορισμός

του

εν νοιολογικού

π εριεχομένου και της σ υλλειτουργία ς το υς, καθώς και η ομοιόμορφη
ορολογία, η λύση ουσιωδών οικονομικολογιστικών προβλημάτων κ.λ.π„
χαράζουν

σ αφ είς

συγκεκρ ιμένο υς
συστηματική

κατευθύνσεις

σκοπούς

και

και

ομοιόμορφη

έτσι
η

πρ ο σανα το λισμένες

διευκολύνεται

διδασκαλία

και

και

γίνεται

κατάρτιση

σε
πιο
των

σπουδαστών.

Είναι τόση η επίδραση εν ό ς γενικού λογιστικού σχεδίου στη θεωρητική
και την πρακτική θεμελίω ση και ανάπτυξη της λογιστικής και στη
διαμόρφωση του τρόπου και της μεθόδου της δ ιδασκαλίας της, ώ στε
σπς

χώ ρ ες

σ τις

οποίες

εφ αρμόστηκαν

καλά

μ ελετη μ ένα

και

επιστημονικά θεμελιω μένα γενικά λογιστικά συγγράμματα, α λ λ ά και
τα διδακτικά που προορίζονται

για τις

μ έσ ες

και τις

α νώ τερες

εμπ ο ρικές βιομηχανικές και λ ο ιπ ές σ χ ο λ έ ς , βασίζονται στα γενικά
λογιστικά σ χέδια και ακολουθούν τη δομή, τις α ρ χ έ ς και τις οδηγίες
τους.

Η ομοιόμορφη, σ ε θέματα λογιστικής, κατάρτιση των σπουδαστών των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των οικείων Σχολώ ν Μέση
Εκπαιδεύσεω ς θα διευκολύνει τις οικο νο μ ικές μ ονάδες και το υς ίδιους
τους σπουδαστές, όταν σι τελευταίσι θα προσφ έρουν τις υπηρεσίες
τους στις επ ιχειρήσεις στις τρ ά π εζες, σ τις δημόσιες υπηρεσίες, στα

Ν.π.Δ.Δ. κ.λ.π.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΟΣΜΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

raeCH

ΛΟΓΙΣΤΚΗ

ΛΟΓΑΡΙ ΑΣΜΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜα
Πάγιο
Ενεργητικό

Αποθέματα

ΟΜΑΔΑ W

Ι ΣΟ ΛΟΓ Ι Σ ΜΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜα ΠΑΘΗΐΚΟΥ

0€ΡΓΗ ΤΚΟΥ
Απατποεις κα Διαθέαμα

Καθαρή θέση- Προβλέψεις
Μαφ/σμες Υποχμιεώσας
ΟΜΑΔΑ 4Η

ΟΜΑΔΑ 3Η

ΟΜΑΔΑ 2Η

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
ΟΜΑΔΑ 5Η

20 Εμπορεύματα

30 Πελάτες

40 Κεφάλαο

50 Προμηθευτές

21 Προϊόντα Ετοιμα και
Ημιτελή

31Γραμμάτια
Εκπιρααέα

41 ΑποθεματκάΔιαφορές
Αναπροσαρμογής

51 Γμχιμιμστια Πληρωτέι

Μηχ/τα-Τεχνικές
κ/σεις-Λοιπός Μηχαιλογικός Εξοπλισμός

22 Υποπροϊόντα κα
Υπολείμματα

32 Παραγγελίες στο
Εξωτερικό

42 Αποτελέσματα εις νέο

52 Τρ/ζες Λογ/σμοί
Βμχιχυπρόθεσμων
Υποχριεώσεων

Μεταφορικά Μέσα

23 Παραγωγή σε Εξέλιξη
(Προϊόντα κλπ στο
στάδιο της κατεργασίας)

33 Χρεώστες Διάφορα

43 Ποσά Προορισμένα
για Αύξηση Κεφαλαου

53 Πιστωτές Διάφορα

Επιπλα &Λοιπός
οπλισμός

24 Πρώτες & Βοηθητικές
Υλες-Υλικά Συσκευασίας

34 Χρεόγραφα

44 Προβλέψεις

54 Υποχρεώσεις από
Φόρ>ους-Τέλη

Ακινητοποιήσας υπό
ιτέλεση & Προκ/βολές
άισεων Πάγιων
Γοιχείων

25 Αναλώαμα Υλικά

35 Λογ/σμοί ΔιαχερΙσεως
Προκαταβολών κα
Πιστώσεων Παγίων μη
Ενσωμ/μένες

45 Μακροπρόθεσμες
Υποχμιεώσεις

55 Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί

1Ασώματες Αιανητοοιήσεις & Εξοδα
ολυετούς Αποσβέσεως

26 Ανταλλααικά Πάγιων
Στοιχείων

36 Μεταβατικοί Λογ/σμιοΙ
Ενεργητικού

46---

56 Μετκβατικοί
Λογ/σμοί Παθητικού

’----

27____

37____

47___

57____

1Συμμετοχές &Λοιπές
Ιακροπρό^σμες
,παιτήσεις

28 Βδη Συσκευασίας

38 Χρηματικά Διαθέαμα

48 Λογαριασμοί Συνδέ
σμου με τα Υποκ/ματα

58 Λογαριασμοί
ΠερΗοδιιαΙς Κατανομή

? Πάγιο Ενεργ. Υπ/των
άλλων Κέντρων

29 Αποθεμ Υποκ/των ή
άλλων Κέντρων

Ομλος λ/σμών)

(Ομίλος λ/σμών)

39 Απατησεις &
Διαθέαμα Υποκή άλλων
Κέντρων
(Ομιλος λογ/σμών)

49 Προβλέψεις Μακρ.
Υποχρ. Υποκ ή άλλων
Κέντρων
(Ομιλος λογ/σμών)

59 Βραχ/σμες Υποχρ
Υποκ/των ή άλλων
Κέντρων
(Ομιλος λογ/σμών)

Εδαφικές Εκτάσεις
καταστάσεις Κτιρίων
κνικά ^γα

Καθαρό Κέρδος(+) Καθαρή Ζημία (-)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΣΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ AOTAPIAD^QN

Γ0«Η ΛΟΠΓΠΚΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΓΜΕΤΑΑΛΕΥΣΕΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΚΗ ΛΟΠΣΤΚΗ
Β3«ΤΑΛΛΕΥΣΕ0Σ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TAIES2

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΟΡΓΑΝΚΑ ΕΟΔΑ
ΙΓΑΤΒΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΓΒΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ 6Η

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤζΤΝ

ΟΜΑΔΑ 7Η

ΟΜΑΔΑ 8Η

(Λογαριασμοί κατά
Προορισμό)
ΟΜΑΔΑ 9Η

ΟΜΑΔΑ Κ3Η(0)

Αμοιβές κα Εξοδα
σωΓΠκου

70 Πωλήοεις
Εμπορευμάτων

80 Γενική
Εκμετάλλευση

90 Διάμεσα Ανπκρυζόμενα Λογαριασμοί

ΟΟ

μοιβές και Εξοδα
ων

71Πωλήοεις Προϊόντων
Εταμων κα Ημτελών

81Εκτααα κα
Ανόργανα Αποτ/σματα

91 Αναιατάταξη ΕξόδωνΑγορών κα Εσόδων

ΟΙ Αλλότρια Περιου-

Ιαροχές Τρίτων

72 Πωλήοεις Λοιπών
Αποθεμάτων & Αχρηστου
Υλικού

82 Εξοδα κα Εσοδα
Προηγούμενων Χρήσεων

92 Κέντρα (θέσεις)
Κόστους

02 Χρεωστκαί Λογ/σν
Εγγυήσεων κα Εμπραγ
μστων Ασφαλειών

>όρα-Τέλη

73 Πωλήοεις Υπηρεαών
Εσοδα από Παροχή Υπηρ

83 Προβλέψεις
για Εκτααους
κινδύνους

93 Κόστος Παραγωγής
(Παραγωγή σε Εξ^ιξη)

03 Απατησεις από
Αμφοτεροβαρείς
Συμβάσεις

Διάφορα Εξοδα

74 Επιχορηγήαεις &
Διάφ. Εσοδα Πωλήαεων

84 Εσοδα από Προβλέ
ψεις Προηγ/νων Χρήσεων

94 Αποθέματα

04 Διάφορα Λογαρ/c
Πληροφοριών Χρεύσι

Γόκοι κα Συναφή
5α

75 Εσοδα
Παρεπομένων
Ασχολιών

85 Αποσβέσεις
Παγίων μη Ενσωμ/μένες
στο Λειτουργικό Κόστος

95 Αποκλίσεις από το
Πρότυπο Κόστος

05 Δκαουχα
Αλλοτριων Περιουσία
Σταχειων

^ποαβέοας Παγίων
ιχάων Ενσωμ/μένες
1 Λατουργικό Κόστος

76 Εσοδα Κεφαλαίου

86 Αποτελέσματα
Χρήσεως

96 Εσοδο-Μικτό
Αναλυτικά
Αποτελέσματα

06 Πιστωτκοι Λογ/σν
Εγγυήσεων κα Εμπρέτ
μστων Ασφαλειών

77____

87 _ _

97 Διαφορές
Ενσωματώσεως κα
Καταλογιαμου

07 Υποχρεώσεις από
Αμφοτεροβαρείς
Συμβάσεις

Προβλέψεις
εταλλεύσεως

78 Ιδιοπαραγωγη Παγίων
8ι Χρησ/μένες Προβλέψεις
Εκμεταλλευσεως

88 Αποτελέσματα
προς Διάθεση

98 Αναλυτικά
Αποτελέσματα

08 Διάφορα Λογ/σμ<
Πληροφοριών Πιστωι

Οργανικά Εξοδα
Γ'Βώς Υπ/των ή
^ων κέντρων
ίλος λογ/σμών)

79 Οργανικά Εσοδα κατ'
Βδος Υποκ/των ή άλλων
Κέντρων (Οαλος λ/σμών)

89 Ισολογισμός

99 Εσωτερικές
Διασυνδώεις

09 Λογαριασμοί Τάξε
Υποκ/των ή άλλων
Κέντρων (Ονιλος
Λογ/σμών)

—

Σύνολο εοόδωκιμάδας 7
(-) 1) Σύνολο εξόδωνομάδας 6
2) Σύνολο ομάδαςομάδας 2
μεΐον τελική Απογραφή
νποτ/σματα Εκμετ/σεως (+)ή
(-)ΥπόλΛογ.81-85
Καθαρό Κέρδος<+) ή
Καθαρή Ζημία (-)

ΧΧΧΧ
XXX
XXX

xm

ΧΧΧΧ
ΧΧΧΧ

YπoλJV80

ΧΧΧΧ

ΥπολΛ/86

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ EICMETAAAEYZHIICAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Λογαριασμοί εκμετάλλευσης είναι ot λογαριασμοί που απεικονίζουν τα
οργανικά έσοδα και έξοδα

Αν από τα οργανικά έσοδα αφαιρεθούν τα

οργανικά έξοδα, το αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελεί το 'απο τέλεσμ α
εκμετάλλευσης', δηλαδή το κέρδος ή τη ζημιά που προκύπτει από τη
φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης.

Αν στο αποτέλεσμα

της

εκμετάλλευσης προστεθούν ή αφαιρεθούν (ανάλογα) τα έκτακτα και
ανόργανα έσοδα και έξοδα, τότε το νέο υπόλοιπο που προκύπτει
αποτελεί το 'καθαρό αποτέλεσμα (κέρδ ο ς ή ζημιά)' από τη λειτουργία
της επιχείρησης.

Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης αποτελεί το βα σκό τερ ο κριτήριο για τον
χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης οος βιώσμης ή μα ενώ το καθαρό
αποτέλεσμα χρήσης είναι το τελικό αποτέλεσμα που διανέμεται στους
μετόχους (ή εταίρους) ή κεφαλαιοποιείται κλπ.

Παρακάτω

γίνεται

περιλαμβάνονται

ανάλυση
στους

όλων

των

λογαριασμούς

λογαριασμών,

που

εκμετάλλευσης

και

αποτελεσμάτων χρήσης με φλους του λογιστικούς και φ ορολογικούς
τους χειρισμούς.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΒΔΟΣ (ΟΜΑΔΑ 6η)

Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται K a f είδος τα έξοδα
που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης (οργανικά),
καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων
και προβλέψεων, που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Δηλαδή
στην ομάδα 6 απαγορεύεται να καταχωρούνται ζημιές, προβλέψεις που
δεν αφορούν άμεσα την εκμ ετά λλευ σ α πρόσημα και προσαυξήσεις,
τεκμαρτά έξοδα (π.χ. τόκοι ιδίων κεφαλαίω ν, αμοιβή επιχειρηματία,
ασφάλιστρα κλπ.)

Σε

περίπτωση,

που

ένα

έξοδο

χαρακτηρίστηκε

λανθασμένο

και

καταχωρήθηκε σ ε άλλο λογαριασμό αντί άλλου, τότε, κατά τη διάρκεια
της χρήσης και το αργότερο μέχρι 3112 γίνεται εγγραφή διορθωπκή στο
ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της επιχείρησης.

Επίσης, στο τ έλ ο ς της χρήσης γίνονται οι εγγραφ ές τακτοποίησης,
δηλαδή οι εγγραφ ές τακτοποίησης των προπληρωμένων εξόδων, των
οφειλομένων εξόδων κλπ. με την βοήθεια πάντα των μεταβαηκώ ν
λογαριασμών

36

(Μεταβαηκοί

λογαριασμοί

Ενεργηπκού)

και

56

(Μ εταβαηκοί Λογαριασμοί ΤΤαθηηκού). Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί της
ομάδας 6 πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται ο λογ. 8 0 .0 0
'λογαριασμός γενικής εκμ ετάλλευσ ης' με το ίδιο ποσό.

Στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεωτικοί πρωτοβάθμιοι
λογαριασμοί
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 6 0 : ΑΜΟΙΒΕΣ ICAI ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λογιστικός χειρισμός των αμοιβών και εξόδων προσωπικού

Λογαριασμοί 6 0 .0 0 και 6Q.Q]

Στους λογαριασμούς 6 0 .0 0 'αμοιβές έμμισθου προσωπικού' και 60.01
'αμοιβές

ημερομίσθιου προσωπικού' καταχωρούνται

οι kc^

είδους

αμοιβές του έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού, αντίστοιχα Οι
λογαριασμοί αυτοί, χρεώνονται με βάση μισθοδοτικές καταστάσεις ή
ατομικές

εκκαθαρίσεις, με τις ονομαστικές (μικτές) αποδοχές

του

προσωπικού με πίστοοση;

-

των λογαριασμών 3 3.00

'χρ εώ σ τες

διάφοροι', 33.01 'χρηματικές

διευκολύνσεις προσωπικού* κ α 33.02 'δάνεια προσωπικού*, με τα ποσά
που ενδεχόμενα παρακρατούνται για την εξόφληση προκαταβολών,
χρηματικών

διευκολύνσεων

και

δανείων,

των

λογαριασμών

54

'υποχρεώ σεις από φ ό ρους-τέλη' και 55 'ασφ αλισηκοί οργανισμοί', με τα
ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού για
φόρους, χαρτόσημο και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών.

- του λογαριασμού 5 3 .0 0 'αποδοχές προσωπικού πληρω τέες', με τα
καθαρά ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με χρέιοση του
λογαριασμού αυτού.

Στο

λογαριασμό

καταβάλλονται

σε

6 0 .0 0

καταχωρούνται

διευθυντές,

γενικούς

και

οι

διευθυντές

αποδοχές
και

μέλη

που
του

διοικητικού συμβουλίου ανώνυμων εταιριών, για υπηρεσίες που παρέχουν
στην επιχείρηση με βάση μίσθωσης εργασίας, όπως για το λοιπό έμμισθο
προσωπικό.

To πάγιο μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται στον ΔιειΛύνοντα Σύμβουλο
μιας Α £

χωρίς δικαιολογητικά (π.χ. για έξοδα φιλοξενίας δημοσίων

σχέσεων κλπ.) θα πρέπει να προστεθεί και να προσαυξήσει τις μηνιαίες
αποδοχές του (Έγγραφο υπ' αρ. Ε Α /Α Σ 1636/91 Υπ. Εθν. Οικ.).

Λογαριασμός 60.02

Στο λογαριασμό 6 0 0 2 'παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού*
καταχωρούνται τα ποσά που ανππροσωπεύουν, εκτό ς από τις αμοιβές
και

εργοδοτικές

εισφ ορές,

λοιπές

πα ροχές

και

έξοδα

που

πραγματοποιούνται για το προσωπικό της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις
εκείνες που η επιχείρηση κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί τα διάφορα
είδη που προορίζονται για το προσωπικό της (π.χ. είδη ένδυσης, φάρμακα
ή

έξοδα

φαγητού

του

προσωπικού

της

επιχείρησης

κλπ.)

σε

λογαριασμούς αποθεμάτων κατά την αγορά των ειδών αυτών χρεώνεται
ο λογαριασμός 25 'αναλώσιμα υλικά', αντί του λογ. 6 0 .0 2

Τα ποσά που ενδεχόμενα εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται
σε βάρος του για συμμετοχή στα παραπάνω έξοδα, φέρονται σε πίστωση
του λογαριασμού 75.01 'έσο δα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό'.

Τα προϊόντα που χορηγούνται από τις επιχειρήσεις στο προσωπικό τους
καταχωρούνται, με το κόστος παραγωγής τους, στη χρέοχτη του λογ.
6 0 .0 2 0 7 Ά ξ ια χορηγούμενων αποθεμάτων' (Γνωμ H29/89).

Λογαριασμοί 60.03 και 60.04

Στη

χρέιοση

των

λογαριασμών

6 0 .0 3

'εργοδοτικές

εισφορές

και

επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού' και 6 0 .0 4 'εργοδοτικές εισφορές και

επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού' καταχωρούνται τα ποσά των
εργοδοτικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων (χαρτόσημο και Ο Γ Α )
που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο έμμισθο (6 0 .0 3 )
και ημερομίσθιο (6 0 .0 4 )

προσωπικό της

επιχείρησης

με αντίστοιχη

πίστωση των λογαριασμών 54 και 55.

Τα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων, που ενδεχόμενα επιβάλλονται
στις

εισφορές,

π.χ.

λόγω

καθυστερημένης

καταβολής

τους,

καταχωρούνται, αν μεν αφορούν τη χρήση στο λογαριασμό 8 10 0
'έκτακτα και ανόργανα έξοδα', αν δεν αφορούν προηγούμενες χρήσεις,
έστω και αν βεβαιώνονται μέσα στη χρήσα στο λογαριασμό 8 2 0 0 'έξοδα
προηγούμενων χρήσεων'.

Στο λογαριασμό 6 0 .0 5

'αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την

υπηρεσία' καταχωρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την
επιχείρηση στο προσωπικό της που αποχωρεί από την υπηρεσία, είτε
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, είτε λόγω συμπλήροοσης του
χρόνου συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από το αν έχ ει προηγηθεί ο
σχημαΌομός

σχετικής

πρόβλεψης

(λογ.

4 4 .0 0

'προβλέψ εις

για

αποζημίούοη προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία').

Η προμήθεια (ποσοστά επί των πωλήσεων) των πλασιέ που συνδέονται
μετά της εταιρίας με σχέση εργασίας αόριστου χρόνου καταχωρούνται
στο λογ. 6 0 .0 0 .0 9 , εφόσον οι 'π λασ ιέ' συνδέονται με την εταιρία με
σύμβαση μίσθίοσης εργασίας. Αν οι παραπάνω πλασιέ δεν συνδέονται με
την

εταιρία

με

σύμβαση

μίσθωσης

εργασίας,

οι

προμήθειές

τους

καταχωρούνται στο λογαριασμό 6102 'λοιπ ές προμήθειες' (Γνωμ 969/87).

Το κόστος υποαπασχόλησης - αδράνειας προσωπικού καταχωρείται και
αυτό κανονικά στο

λογ. 6 0

'αμοιβές

και έξοδα προσωπικού'

και

μεταφέρεται ολόκληρο στο λογ. 8 0 'γενική εκμετάλλευση' για τον
προσδιορισμό

των

καθαρών

αποτελεσμάτων

εκμετάλλευσης

(Γνοομ

Τ189/89).

Φορολογική αναγνώριση των αμοιβών προσωπικού

Οι

αμοιβές

(τακτικές

του

εργατοϋπαλληλικού

αμοιβές,

έκτα κτες

προσωπικού

αμοιβές,

της

επιδόματα,

επιχείρησης
αποζημιώσεις,

επιχορηγήσεις κλπ.) καθώς και τα διάφορα έξοδα που πραγματοποιούνται
από το προσωπικό της αναγνωρίζονται φορολογικά και εκπίπτουν από
τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ως γενικά έξοδα (αρθρ. 35 παρ. Ια
Ν.Α 3323155). Θα πρέπει, όμως, οι απασχολούμενοι να προσφέρουν
πραγματική υπηρεσία Κατά συνέπεια, οι μισθοί που καταβάλλονται σε
πρόσωπα

που

δεν

παρέχουν

υπηρεσίες

στην

επιχείρησα

δεν

αναγνωρίζονται φορολογικά (Στ. Ε 672/68). Επίσης, δεν αναγνωρίζονται
φορολογικά οι αμοιβές προσωπικού για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν οι
ασφ αλισηκές εισφ ορές στο LK.A ή σ ε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό
(εκτός

αν

οι

εισφορές

αυτές,

καταβάλλονται

βάσει

νόμου,

σε

περισσότερες δόσεις, ή έχουν καθοριστεί και βεβαιωθεί από την υπηρεσία
του LKA) (Υπ. Οικ. Εγκ. Ε 1567/76).

Αν η επιχείρηση καταβάλλει σε εργάτη ή υπάλληλο το ποσό του φόρου
εισοδήματος (Φ.ΜΥ.) που παρακρατήθηκε από αυτόν, τότε το ποσό του
φόρου που καταβλήθηκε, προσαυξήσει την αμοιβή του εργαζόμενου,
οπότε αυτός θα δηλώσει και θα φορσλογηθεί για το ποσό της αμοιβής
του προσαυξημένο και με το φόρο αυτό, ενώ η επιχείρηση δεν δικαιούται
να εκπέσει το ποσό του φόρου αυτού από τα κέρδη της (άρθρ.8 παρ. 7Ν
1828/89).

α

εισφ ορές που καταβάλλονται από τους εργοδότες για ομαδικές

ασφαλίσεις

ζωής

των

εργατοϋπαλλήλω ν

τους

αναγνωρίζονται

φορολογικά (άρθρ. 52 παρ. 4ΜΑ 400/Τ970).

Οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση οικειοθελώς ή με βάση κάποια
συμφωνία, προς όφ ελο ς του προσωπικού της, προσαυξάνουν κατά
κανόνα

τις

αποδοχές

των

εργαζομένων

και

για

το

λόγο

αυτό,

προστίθενται στις λοιπές αποδοχές τους. Π ο λ λ ές φ ορές, όμως, και
κυρίως όταν τα ποσά είναι μικρά, δεν προσαυξάνουν -πς αποδοχές των
εργαζομένων.

Ά λ λ ες , όμως, δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση για να βελτκοθούν οι
συνθήκες διαβίοοσης των εργατοϋπαλλήλων της θεωρούνται δαπάνες,
που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσ ο δα Τέτοιες δαπάνες είναι π.χ. τα
συσσίτια, οι κατασκηνώσεις σ ε εξο χές, η ιατρική και φαρμακευτική
περίθαλψη κλπ. (Υπ. Ο ικ Εγκ. 129/55).

Τα διάφορα δάνεια και οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό
της επιχείρησης, αν χαριστούν, δεν θεωρούνται δαπάνα φορολογικά
αναγνωρίσιμη. Η αποζημίωση που παρέχεται σ ε υπαλλήλους επιχειρήσεων
ή σ ε ελεύθερους επαγγελματίες για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει
ανατεθεί, δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον η
καταβολή των δαπανών αυτών αποδεικνύεται από τα προβλεπόμενα
παραστατικά του ICB1. Τα πιο πάνω παραστατικά στοιχεία είναι δυνατόν
να εκδίδονται είτε στο όνομα των υπαλλήλων που καταβάλλουν Ός
δαπάνες, είτε στο όνομα του εργοδότη τους για λογαριασμό του οποίου
ενεργούν. Και σ π ς δύο περιπτώσεις αυτά τα στοιχεία παραδίδονται στην
επιχείρηση

Όταν τα παραπάνω στοιχεία εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης τότε
αυτή εκδίδει μια απλή απόδειξη ή ένταλμα πληρωμής για την καταβολή
των σχετικών ποσών στους δικαιούχους, ενώ όταν αυτά εκδίδονται στο
όνομα των υπαλλήλων, τότε η επιχείρηση εκδίδει με βάση αυτά απόδειξη
δαπάνης της παρ. 1 του άρθρου 15 του I c a i Τα στοιχεία που εκδίδονται
στο

όνομα

της

επιχείρησης,

συμπεριλαμβάνονται

κα

στις

συγκεντρωτικές καταστάσεις στο τέλ ο ς του έτους, εφόσον φυσικά
ανήκουν σ π ς κατηγορίες των δαπανών εκείνων που προβλέπονται από
το άρθρο 2 0 του ΙύΒΣ Η αναγνώριση φορολογικά των εξόδων αυτών
καθώς επίσης και η παραγωγικότητα και το ύψος αυτών που πρέπει να
αναγνωριστούν είναι θέμα πραγματικό και διαφέρει από επιχείρηση σε
επιχείρηση (Εγκ. 1038280/93 Υπ. Οικ.).

Τα ποσά που καταβάλλονται για την εκπαίδευση του εργατοϋπαλληλικού
προσωπικού στην αλλοδαπή, για το συμφέρον της επιχείρησης (δηλαδή
όταν τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν την υποχρέωση ν' απασχοληθούν
στην

ίδια

επιχείρηση,

μόλις

επιστρέφουν

από

την

εκπαίδευση),

θεωρούνται δαπάνη παραγωγική και φορολογικά αναγνωρίσιμη από το
νόμο (Στ. Ε 14ό3/όό, Δευτ. Ψορ. Δικ. Αθήν. 3984/65). Το ίδιο, φυσικά, γίνεται
και όταν η εκπαίδευση γίνεται στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εργοδοτικές εισφ ορές θεωρούνται δαπάνη φορολογικά αναγνωρίσιμη
από το νόμο. Αν, όμως, η επιχείρηση καταβάλλει οικειοθελώς για χάρη
των εργαζομένων και την εισφορά στα διάφορα ταμεία που έπρεπε να
την

παρακρατήσει

από

αυτούς,

τότε

τα

ποσά

αυτά

θεωρούνται

προσαύξηση των μισθών τους και εκπίπτουν επίσης από τα κέρδη της
επιχείρησης, ως δαπάνη φορολογικά αναγνωρίσιμη (άρθρ. 8 και άρθρ. 35
του ΜΑ 3323/55).

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εργατοϋπαλλήλους όταν
αποχοορούν από την επιχείρηση για συνταξιοδότηση η όταν απολύονται,
αναγνωρίζονται φ ορολογικά ως παραγωγική δαπάνη Επίσης το ποσό της
αποζημίωσης που καταβάλλεται στους α π ο λι6 έν τες και είναι πάνω από
εκείνο

του

Μ 2Τ12/20

θεωρείται

παραγωγική

δαπάνη,

φορολογικά

αναγνωρίσιμη (Στ. Ε 3731/88 τιμ Β, 147/56).

Οι μισθοί και οι πάσης φύσης απολαβές που καταβάλλονται στους
εταίρους ή στα μέλη τους από τις αντίστοιχες ΕΠΕ, 0 £ , ΕΕ, α σ π κ ές
εταιρίες,

κοινωνίες,

κοινοπραξίες δεν

συμμετοχικές

ή

αφανείς

αναγνωρίζονται φ ορολογικά

καθώς

και

οος δαπάνη

από

τις

κα

δεν

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 35 παρ. Ια Ν.Δ. 3323/55).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 61ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

Λογιστικός χειρισμός του λογ. 61 "αμοιβές και έξοδα τρίτων"

Στους

υπολογαριασμούς

του

61

καταχωρούνται

οι

αμοιβές

που

λογίζονται από την επιχείρηση για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δεν
συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι αμοιβές των διαχειριστών-εταίρων (εκτός από τους μισθούς του λογ.
6 0 ) που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος καταχωρούνται
στο

λογαριασμό

αμοιβές

που δεν

6 0 .0 1 0 0 2
υπόκεινται

'Αμοιβές
σε

διαχειριστών-εταίρων', ενώ οι

παρακράτηση

φόρου

εισοδήματος

καταχωρούνται στο λογ. 6198.02 'Α μ οιβές διαχειριστών-εταίρων'.

Οι αμοιβές τρίτων που δεν περιλαμβάνονται στους υπολογαριασμούς
6 1 0 0 'Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιώ ν υποκείμενες σ ε

παρακράπιση (ρόρου εισοδήματος', 6103 'επεξεργασίες από τρίτους'
καταχωρούνται στο λογαριασμό 6198 'λοιπ ές αμοιβές τρίτων'.
λογαριασμό

αυτό

καταχαιρούνται

και

το

ποσά

που

Στο

λογίζονται

ή

καταβάλλονται οε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσης
π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αν τα ποσά αυτά προκαταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων και
προνομίων

για περισσότερα

χρόνια,

χρεώνεται

ο

λογαριασμός

16

'ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης'.
Τα

πνευμαπκά

και

καλλιτεχνικά

δικαιώματα

που

καταβάλλουν

οι

δισκογραφικές επιχειρήσεις στους πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες,
σπχουργούς

κλπ.)καταχωρούνται

στο

καλλιτεχνικά

δικαιώματα

επί

τρίτων

λογ.

6191

πωλήσεων".

'ΤΓνευμαπκά
Τα

έξοδα

και
αυτά

μεταφέρονται στο λογ. 9 2 0 3 .0 4 Ά μ ε σ α έξοδα πωλήσεων' (Υπ. ΕΘν. Οικ.
1694/92, γνωμ 95).

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 61 "αμοιβές και έξοδα τρίτων"

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αναγνωρίζονται φορολογικά, ως δαπάνες
εκμετάλλευσης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης,
για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος εκμετάλλευσής της.
δικηγορικές

όμως

αμοιβές

και τα

δικασηκά

έξοδα,

που

Οι

αφορούν

προσωπικές υποθέσεις των φορολογουμένων ή των μελών της εταιρίας,
δεν αναγνωρίζονται φορολογικά (Υπ. Οικ. Α. 24988/59).

Τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σ ε επιχειρήσεις και
οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας ευρεσιτεχνιώ ν,
σημάτων,

σχεδίω ν,

πνευμαπκής

μυσηκών

ιδιοκτησίας

και

βιομηχανικών
άλλων

μεθόδων

συναφών

και

τύπων,

δικαιωμάτων

που

καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, εκπίπτουν από τα

ακαθάριστα

έσοδα

καταβάλλονται

της

χρήσης

μέσα

στην

οποία

στους αλλοδαπούς δικαιούχους πραγματοποιείται μέσα
κλεισίματος

πράγματι

Στις περιπτώσεις που η καταβολή των δικαιωμάτων

του

ισολογισμού,

τα

σχετικά

ποσά

των

στο

χρόνο

δικαιωμάτων

καταχωρούνται στο ημερολόγιο και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
της διαχειρισπκής

χρήσης

που αφορά ο

ισολογισμός

αυτός

(Εγκ.

1018050/93 άρθρο 10 παρ. 123)

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με
εξαίρεση

τις

δαπάνες

που

αφορούν

πάγιο

εξοπλισμό,

οι

οποίες

αποσβένονται σε 3 χρόνια (άρθρο 35 παρ.1, Ν.Α 3323/55.

ΑΜΟΙΒΕΣ ICA1 ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ AIOHCHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αμείβονται από την Α £ με
ποσά, που αποτελούν κέρδη της χρήσης, με μισθό ή και με ά λλο τρόπο.
Μπορούν επίσης να εισπράττουν διάφορα ποσά ως έξοδα παράστασης
κλπ.
Ανα λυτικό τερ α:
α)

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με τη μορφή ποσοστών
επί των κερδών της χρήσης (άρθρο 24 Ν Ι2190/20)

β)

Έξοδα παράστασης που καθορίζονται από το κατασταΌκό

γ)

Έξοδα παράστασης που καταβάλλονται στα μέλη του Δ Σ.
να προβλέπονται από το καταστατικό

δ)

Αμοιβές εκτό ς μισθού ή πα ροχές άνευ ανταλλάγματος που
καταβάλλονται στα μέλη του Δ Σ.

χωρίς

ε)

Αμοιβές μελών Α Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν
για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Α Σ είναι ασφαλισμένα με
πλήρη ασφαλισπκή κάλυψη στο LICA

στ)

Αμοιβές μελών Α Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν
κατά τσν χρόνο παροχής της εργασίας, για τις αμοιβές αυτές
τα μέλη του Α Σ είναι ασφαλισμένα στο Τ£ Β £ ή στο Τ Α Ε ή σε
οποιοδήπστε άλλο ταμείο εκτό ς του LICA ή όταν είναι
ασφαλισμένα και στο DCA αλλά μόνο για ιατροφαρμακευτική
κάλυψη και όχι με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στο LICA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Λογιστικός χειρισμός του λογ. 62"Παροχές τρίτων"

Στο λογαριασμό 62 καταχωρούνται; α)τα αντίτιμα των παροχών κοινής
ωφελείας, β)τα ενοίκια μίσθοοσης πάγιων στοιχείων, εκτό ς από εκείνα που
αφορούν στέγαση προσωπικού τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό
6 0 0 2 0 1 'έξοδα σ τέγασης', γ)τα κάθε μορφής ασφάλιστρα, εκ τό ς από
εκείνα που αφορούν ασφ άλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο
λογαριασμό 6 0 0 2 0 6 'ασφάλιστρα προσωπικού' καθώς και εκείνα που
αφορούν ασφ άλειες μεταφοράς των αγοραζόμενων ειδών, τα οποία
καταχωρούνται στο λογαριασμό 32 'παρ αγγελίες στο εξω τερικό' ή
στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή πάγιων στοιχείω ν της
ομάδας 1, δ)τα κάθε είδους αποθήκευτρα, ε)το κόστος επισκευής και
συντήρησης πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, που γίνονται από
τρίτους και στ)οι κάθε είδους πα ροχές τρίτων που δεν υπάγονται σ ε ένα
από τους υπολογαριασμούς του 62

Όταν αγοράζονται τη λεκάρ τες, χρεώνεται ο λογ. 620aiO 'Α γ ο ρ ές
τηλεκαρτών προς διάθεση' και όταν διατίθενται πιστώνεται ο λογ. 73(Εγκ.
Υπ. Εθν. Ο ικ 15750//νΣ 1968/Αρ. Γν. 147/93).

Τα ενοίκια χρονομερισπκής μίσθοχτης του Μ 1652/86 καταχωρούνται στη
χρέύοση του λογ. 6 2 0 4 'Ενοίκια χρονομερισπκής μίσθωσης Ν. 1652/86',
ενώ

τα

προκαταβαλόμενα

παρόμοια

ενοίκια

επόμενων

χρήσεων

καταχοορούνται στη χρέοκιη του λογ. 36.00.10 Ε νο ίκια χρονομερισπκής
μίσθωσης Ν. 1652/86', ενώ
επόμενων χρήσεων

τα

προκαταβαλόμενα

παρόμοια

ενοίκια

καταχωρούνται στη χρέοοση του λογ. 36.00.10

'Ενοίκια χρονομερισπκής μίσθωσης Μ 1652/86' (Υπ. Εθν. Οικ. Εθν. Συμβούλιο
1644/91).

Τα ενοίκια μίσθωσης Ιθα5ίη9 μηχανημάτων καταχωρούνται στο λογ.
6204.20. Τα έξοδα μεταφοράς που καταβάλλονται από μεταφορικές
εταιρίες σε τρίτους μπορούν να καταχωρούνται στους λογ. 6291 μέχρι
6297 (Γν. 129/93 Υπ. Εθν. Οικ.).

Στο λογ. 6 2 0 6 παρακολουθούνται τα κάθε είδους αποθήκευτρα που
καταβάλλονται

σε

τρίτους,

Η

ανάπτυξή

τους

σε

τριτοβάθμιους

λογαριασμούς γίνεται σύμφωνα με π ς επιθυμητές πληροφορίες (Εγκ.
7 03 67 /ΕΛ /Λ 1 1842/Αρ. Γν. 117/92 Υπ. Εθν. Οικ.).

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 62 "Παροχές τρίτων"

Οι παροχές τρίτων θεωρούνται φ ορολογικά αναγνωρίσιμες δαπάνες και
εκπίπτουν κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό του
αποτελέσματος της εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα
To ενοίκιο που καταβάλλει η επιχείρηση για ακίνητο που χρησιμοποιεί για
τις

ανάγκες

της

αναγνωρίζεται

φ ορολογικά

και

εκπίπτει

από

τα

ακαθάριστα έσοδά της. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα που πραγματοποιεί
για επισκευή και συντήρηση του ακινήτου αυτού (άρθρ. 18 παρ. 2 Μ Α
3323/55). Επίσης, οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση για την
ανακαίνιση, διαρρύθμιση και βελτίωση του ακινήτου που ενοικιάζει από
τρίτους και το

χρησιμοποιεί

για τις

ανάγκες

της, αναγνωρίζονται

φορολογικά και εκπίπτουν εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδα της χρήσης
μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν και όχι τμηματικά από τα έσοδα
περισσοτέρων χρήσεων, εκτό ς αν συμφωνήθηκε στην οικεία σύμβαση
μίσθωσης οι δαπάνες ανακαίνισης να αποτελούν μίσθωμα περισσότερων
χρήσεων, οπότε

εκπίπτουν τμηματικά

και

ισόποσα

από

τα

έσοδα

περισσοτέρων χρήσεων όχι όμοος και πέραν των 5 ετών (Στ. Ε 2875/78,
άρθρο 35 παρ. Ιιγ Ν.Α 3323/55).

Τεκμαρτό ενοίκιο (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Αν πρόκειται για εταιρία (Α £ , ΕΠΕ, 0 £ κλπ ), η εταιρία αυτή δεν είναι
υποχρεωμένη να δηλώσει το τεκμαρτό ενοίκιο ως έξοδο, που θα εκπέσει
από τα ακαθάριστα έσοδά της τότε θα το δηλώσει και ως τεκμαρτό
έσοδο που θα αναγνωρίζεται φορολογικά (άρθρ. 35 Μ Α 3323/55). Στην
περίπτωση αυτή, θα χρεώσει το λογ. 62 με ειδικό τριτοβάθμιο λογαριασμό
'τεκμαρτό ενοίκιο' και θα πιστώσει το λογ. 78 με ειδικό τριτοβάθμιο
λογαριασμό 'τεκμαρτό ενοίκιο'.

Αν

πρόκειται

για

ατομική

επιχείρηση,

το

τεκμαρτό

ενοίκιο

από

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, θεωρείται

ως δαπάνη της επιχείρησης όπως και το ενοίκιο που καταβάλλεται σε
τρίτους

μόνο

στις

περιπτώσεις

που

27

το

τεκμαρτό

αυτό

ενοίκιο

συμπεριλαμβάνεται στο εισόδημα από οικοδομές και φορολογείται στο
όνομα

του

επιχειρηματία

και

εφόσον

φυσικά

το

ακίνητο

αυτό

χρησιμοποιείται για Ός λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης (Υπ. Ο κ .
ΜΔ. 3323/55 άρθρο 1 παρ. 2, Στ. Ε 71/85). Στην περίπτ(οση αυτά χρεώνεται
ο λογ. 62 με τριτοβάθμιο λογαριασμό 'τεκμαρτό ενοίκιο' με πίστούση το
λογ. 53.14 με τριτοβάθμιο λογαριασμό τον ατομικό λογαριασμό του
επιχειρηματία

Το

τεκμαρτό

ενοίκιο

από

ιδιοχρησιμοποίηση

βιομηχανοστασίων,

αποθηκών και οικοπέδων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υλών
και προϊόντων δεν εκπίπτει ως δαπάνη από τα έσοδα της επιχείρησης,
γιατί δεν θεωρείται ως εισόδημα από οικοδομές (άρθρο 18 παρ. 2 Ν.Α
3323/55).

Σ ε περίπτοοση εισφοράς της χρήσης ακινήτου από εταίρο σ ε 0 £ και ΕΕ
ένανη αύξησης των ποσοστών του στα κέρδη της εταιρίας, το τεκμαρτό
ενοίκιο δεν μπορεί να θεωρηθεί οος δαπάνη της εταιρίας καθότι το
ακίνητο δεν είναι ιδιοκτησίας της.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση για να προστατεύσει την
περιουσία της από τους κινδύνους που την διατρέχουν αναγνωρίζονται
φορολογικά ως δαπάνη και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Τα
ασφάλιστρα όμως που καταβάλλει η επιχείρηση για να προστατεύσει τη
ζωή των εταίρων της δεν αναγνωρίζονται φορολογικά οχ; δαπάνη της
εταιρίας, αλλά αναγνωρίζεται ως αφορολόγητο ποσό του εταίρου που
δηλώνεται στην ατομική του δήλοχχη (άρθρο 8, παρ. όη, Μ Α 3323/55) Τα
ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση για ομαδική ασφάλιση των
εργατοϋπαλλήλων της αναγνωρίζονται φορολογικά οχ; δαπάνη (άρθρο
35 παρ. 1 Μ Α 3323/55). Στην ομαδική ασφάλιση περιλαμβάνονται τα ποσά
που καταβάλλονται είτε οχ; αποζημίωση σ ε περίπτοχτη που επέρχεται

28

κίνδυνος

(ατύχημα),

συνταξιοδοτούμενο

είτε

ως

προσωπικό

εφάπαξ
που

έχει

ποσού

για

σύνταξη

ασφαλισθεΐ Τα

ποσά

στο
που

εισπράττει η επιχείρηση από την ασφαλιστική εταιρία λόγω διακοπής της
ασφάλισης ζωής για ορισμένα πρόσωπα πριν από την συνταξισδότησή
τους (π.χ. λόγω αποχώρησης, απόλυσης κλπ.) αποτελσύν ακαθάριστα
έσοδα αυτής (Εγκ. 1018050/93, άρθρο 10,7 Υπ. Οικ.).

Οι

δαπάνες

επισκευής

χρησιμοποιούνται

με

και

συντήρησης

ενοίκιο

από

την

ξένων

επιχείρηση

ακινήτων

που

αναγνωρίζονται

φορολογικά (ος δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης μέσα στη χρήση και πραγματοποιήθηκαν. Οι δαπάνες όμως
που

αφορούν

βελπώ σεις

και

προσθήκες

με

μισθ(ι)μένα

ακίνητα,

εκπίπτονται ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που
διαρκεί η μίσθωση και σε καμία περίπτοοση πέραν των 5 ετών (άρθρο 35
παρ. Ιιγ ΝΔ. 3323/55).

Επίσης, οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης οικοδομών που ανήκουν σε
Α.Ε, ΕΠΕ, 0 £ ,

ΕΕ

κλπ. και χρησιμοποιούνται

για τις

ανάγκες

των

επιχειρήσεων αυτών αναγνωρίζονται φορολογικά στο σύνολό τους και
εκπίπτουν κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, για τον
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης χρήσης.

Στην ατομική όμως επιχείρησα όσον αφορά π ς δαπάνες επισκευής και
συντήρησης οικοδομών που ανήκουν σ’ αυτήν και χρησιμοποιούνται για
τις ανάγκες της παρατηρούνται τα εξής:

Ο επιχειρηματίας δηλώνει το

τεκμαρτό

ενοίκιο των ακινήτων που

ανήκουν σ' αυτόν και χρησιμοποιούνται από την επιχείρησή τοα Από το
δηλωμένο αυτό ενοίκιο εκπίπτει ποσοστό Κ)% για αποσβέσεις και ένα
πρόσθετο

ποσοστό

μέχρι

15%

(του

29

ακαθάριστου

ενοικίου)

για

ασφάλιστρα, έξοδα συντήρησης και επισκευής κλπ. όταν πρόκειται για
κατοικίες

ή 5%

καταστήματα

και

κλπ.

5%

Για

αντίστοιχα

την

όταν

έκπτοοση

όμοος

πρόκειται
του

για

γραφεία,

πρόσθετου

αυτού

ποσοστού 15% και 5% αντίστοιχα (δηλαδή για ασφάλιστρα, συντηρήσεις
κλπ.) απαιτείται να προσκομισθούν μαζί με την ατομική δήλωση και τα
πρωτότυπα των αντίστοιχων παραστατικών (συμβολαίων, τιμολογίων
κλπ).

Κατά συνέπεια, από τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των ακινήτων
αυτών, δεν καταχωρούνται στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης, ποσά
τόσα όσα μπορούν να καλύψουν το αντίστοιχο 15% ή 5% επί των
τεκμαρτών ενοικίων που δηλώνονται με την ατομική δήλοοση και τα
υπόλοιπα από τα έξοδα αυτά της συντήρησης των ακινήτων μπορούν να
καταχωρούνται στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και να εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

Αυτός ο τρόπος της μη καταχώρησης όλων των εξόδων στα βιβλία της
ατομικής επιχείρησης από τη μια περίπτωση ωφελεί όταν τηρούνται
βιβλία α' ή β' κατηγορίας του Κ ΰ Χ ή όταν υπάρχει κίνδυνος τα βιβλία της
γ'

κατηγορίας

ν’

απορριφτούν.

Προτιμότερο

όμως

είναι,

να

καταχωρούνται στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης ό λ ες εκείνες οι
δαπάνες που έχουν Φ.Π.Α., διότι, στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση έχει
και ένα πρόσθετο όφ ελος λόγω έκπτοχπτς του Φ.Π.Α δαπανών.

Τα

έξοδα

επισκευής

και

συντήρησης

που

πραγματοποιούνται

σε

ιδιοχρησιμοποιούμενα βιομηχανοστάσια καθώς και στα παραρτήματα και
εξαρτήματά τους

(αποθήκες

κλπ.)

αναγνωρίζονται

φορολογικά

και

εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 35 παρ. 1
ΝΔ. 3323/55).

Τα

έξοδα

επισκευής

και

συντήρησης

που

πραγματοποιούνται

σε

επιχειρήσεις, που δεν λειτουργούν για διάφορους λόγους (αργούσες
επιχειρήσεις) αναγνωρίζονται φορολογικά.

Σ π ς δαπάνες επισκευής και συντήρησης οικοδομών περιλαμβάνονται
συνήθως οι δαπάνες για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικής
και υδραυλικής εγκατάστασης,

εγκατάστασης

κεντρικής

θέρμανσης

καθώς και η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών ειδών, ειδών
υγιεινής

και

σωμάτων

καλοριφέρ,

οι

δαπάνες

για

εργασίες

ελαιοχρωματιστών και η αγορά κάθε είδους χρωμάτων και βοηθηπκών
υλικών, όπως λινέλαιο, νέφτι, στόκος γυαλόχαρτο κλπ. Οι παραπάνω
όμως δαπάνες όταν αφορούν την αρχική εγκατάσταση ενσωματώνονται
στην

εγκατάσταση

συντήρησης.
φωπστικά,

Στα

και

δεν

θεωρούνται

ηλεκτρολογικά

πολύφωτα,

λαμπατέρ

υλικά
κλπ.

δαπάνες
δεν

και

επισκευής

περιλαμβάνονται

στα

είδη

υγιεινής

και
τα
δεν

περιλαμβάνονται τα πλακάκια δαπέδου και τοίχου, οι καθρέπτες μπάνιου
και γενικά αξεσουάρ μπάνιων.

Οταν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, τότε ο επιμερισμός των δαπανών
των κοινόχρηστων αυτών χώρων στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων
ιδιοκτησιών γίνεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο
τέλο ς

κάθε

ημερολογιακού

έτους

εκδίδει

βεβαιώσεις

με

βάση

τα

πρωτότυπα δικαιολογητικά του Κ.ΒΣ1 τα οποία συγκεντρώνει κατά την
υποβολή των δαπανών (Εγκ. Κ518050/93, άρθρο 8, Υπ. Οικ.).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
Λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού 63 "Φόροι - τέλη"

Στο λογαριασμό 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που
βαρύνουν την επιχείρηση, εκτό ς από τους παρακάτω φόρους.

Στο λογαριασμό 63 δεν καταχωροΟνται οι παρακάτω φόροι;

Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό στοιχείο τω ετήσιων
κερδών, καταχωρείται στο λογαριασμό 88.08 'φ όρ ο ς εισοδήματος και
εισφορά Ο Γ.Α.', εκτό ς αν πρόκειται για ποσά παρακρατημένου και μη
συμψηφιζόμενου φόρου εισοδήματος, τα οποία καταχωροΟνται στο
λογαριασμό 6 3.00 'φ όρ ο ς εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος'. Δηλαδή,
στο τέλο ς της χρήσης, αν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο
παρακρατούμενος φόρος δε συμψηφίζεται με τσ φόρο εισοδήματος της
κλειόμενης χρήσης, τότε μεταφέρεται στη χρέωση του λογ. 63.00.

Οι

φόροι

προηγούμενων

χρήσεων,

οι

οποίοι

καταχωρούνται

στο

λογαριασμό 8 2 0 0 'έξοδα προηγούμενων χρήσεων*.

- Οι φορολογικές ποινές και τα πρόσημα που καταχωρούνται στο
λογαριασμό 8 1 0 0 .0 0 'φ ορολογικά πρόοτπμα και προσαυξήσεις'

- Το χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. μισθοδοσίας που καταχωρούνται στο λογ. 60.

-

Το

χαρτόσημο

συμβάσεων,

δανείων

και

χρηματσδοτήσεων

που

καταχωρείται στο λογαριασμό 65.07 'χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων
και χρηματοδστήσεων'.

-

Οι

δασμσί

καταχωρούνται

και,

γενικά,

στους

οι

φόροι

λογαριασμούς

επί

των

αγορών,

αποθεμάτων,

οι
και

οποίοι
στους

λογαριασμούς της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων, και
στους λογαριασμούς της ομάδας 1, όταν αφορούν αγορές πάγιων
στοιχείων.

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 63 "Φόροι - τέλη"

Οι φόροι που βαρύνουν αποκλειστικά την επιχείρησα αναγνωρίζονται
φορολογικά σ ε αντίθεση με τους φόρους που βαρύνουν τους εταίρους ή
τους μετόχους ή τους τρίτους οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται φορολογικά
ως δαπάνα Ειδικότερα

Ο φόρος εισοδήματος των εταιριών ( 0 £ , ΕΕ, ΕΠΕ και Α £ ), ο ΦΜΥ. των
μισθωτών της επιχείρησης, ο φ όρος των ελειΛερω ν επαγγελματιώ ν, ο
Φ.ΓΤΑ, ο προκαταβλητέος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι και πρό<Γπμα προς
το Δημόσιο και Ν.ΤΤ.Δ.Α δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνα

Οι φόροι και τέλη υπέρ τρίτων (τέλη κυκλοφορίας, οι δημοτικοί φόροι και
τέλη, τα χαρτόσημα μισθωμάτων κλπ ), ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων
κλπ. αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνες. Ο φόρος αναγνωρίζεται
και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, μέσα στην οποία
καταβλήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται φορολογικά οι κάθε είδους φόροι
που καταβάλλονται από την επιχείρηση και βαρύνουν τρίτους (άρθρο 35
παρ. 1ε ΜΔ. 3323/55).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ; 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Λογισηκός χειρισμός του λογ. 64 "Διάφορα έξοδα"

Στο λογαριασμό 64 καταχωρούνται όλα τα κατ’

είδος οργανικά έξοδα

που δεν καταχωρούνται σ ε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6

Λογαριασμός 6 4.00 "έξοδα μεταφορών"

Στο λογαριασμό

6 4 .0 0 .0 0

καταχωρούνται τα έξοδα κίνησης των

μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όταν τα μέσα αυτά ανήκουν κατά
κυριότητα σ’ αυτή

Στο λογαριασμό 64.(Χ).01 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του
προσωπικού της επιχείρησης, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά
μέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Αν
η μεταφορά γίνεται με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, τα ενοίκια που
καταβάλλονται ή λογίζονται, καταχωρούνται στο λογαριασμό 6 2 0 4 .0 3
'ενοίκια μεταφορικών μέσων'.

Στο λογαριασμό 6 4.00 .0 2 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των
διάφορων υλικών -αγαθών που αγοράζονται από την επιχείρησα όταν η
μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κλπ.

Στο λογ. 6 4 .0 0 .0 3 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων
υλικών - αγαθών που πωλούνται από την επιχείρησα όταν η μεταφορά
γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σ ε τρίτους κλπ.

Στο

λογαριασμό

6 4 .0 0 .0 4

καταχωρούνται

τα

έξοδα

εσωτερικής

διακίνησης των υλικών - αγαθών της επιχείρησης, όταν η διακίνηση αυτή
από τη μια εγκατάσταση στην ά λ λ α γίνεται με μεταφορικά μέσα που
ανήκουν σ ε τρίτους κλπ.

Λογαριασμός. 64.01 'Έξοδα ταξιδιών'
Λογαριασμός. 64.02 'Έξοδα προβολής και διαφήμισης'
Λογαριασμός. 64.03 'Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων*
Λογαριασμός. 64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών'
Λογαριασμός. 640 7 'Έντυπα και γραφική ύλη'
Λογαριασμός. 64.08 'Υλικά άμεσης ανάλωσης'
Λογαριασμός. 64.10 'Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων'

Λογαριασμός 64.H

'Δ ια φ ο ρές αποτίμησης συμμετοχών και
χρεογράφω ν'

Λογαριασμός. 64.12 Ά ια φ σ ρ ές από πώληση συμμετοχών και
χρεογράφω ν'
Λογαριασμός 64.98 'Διάφορα έξοδα'

Στο λογαριασμό 64.98 καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατό να
ενταχθούν σ ε οποιοδήποτε ά λλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 64.

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 64 "Διάφορα έξοδα"

Τα

διάφορα

έξοδα

που

καταβάλλονται

από

την

επιχείρηση

είτε

οικειοθελώς είτε από νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζονται
φορολογικά ως δαπάνες και εκπίπτουν εξ' ολοκλήρου από τα έσοδα της
επιχείρησης.

Ειδικότερα

Από τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας
και απόσβεσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (και μικτής
χρήσης όπως το $ίαίίοη wagon) που ανήκουν στην εταιρία ή που
μισθώνονται από τρίτους (leasing ή χωρίς) και χρησιμοποιούνται για τις
ανάγκες της, αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνη το 80% των
εξόδων αυτών, εφόσον το επιβατικό αυτοκίνητο είναι κυλινδρισμού μέχρι
2 0 0 0 κυβικά και το 25% για τα επιβατικά αυτοκίνητα με κυλίνδρισμά
πάνω από 2 0 0 0 κυβικά Στις περιπτώσεις αυτές, το υπόλοιπο μέρος της
δαπάνης προστίθενται ως λογισηκή διαφορά στα κέρδη της ίδιας
χρήσης.

Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για LX. λεωφορεία και

φορτηγά αυτοκίνητα (άρθρο 35 παρ.ΐβ Μ Δ 3323/55).

Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμί<Λοοση των επιβατικών
τους αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα
αυτοκίνητά τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών
δεν

ισχύουν

οι

παραπάνω

περιορισμοί

Στις

περιπτώσεις

αυτές

αναγνωρίζεται φορολογικά το ΌΟ% της δαπάνης αυτής, ως εκπιπτόμενο
ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης.

Τα έξοδα κίνησης των αυτοκινήτων υπαλλήλων της εταιρίας,
φέρουν τον χαρακτήρα της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης έναντι δαπανών
για υπηρεσία που έχ ει αναληφθεΐ και εφόσον το ύψος της δεν υπερβαίνει
το κατά την κοινή πείρα εύλογο μέτρο, εκπίπτεται από τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρησης και δεν θεωρείται ως προσαύξηση των αποδοχών
των υπαλλήλων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι υπάλληλοι
να προσκομίζουν στην εταιρία τα πρωτότυπα των τιμολογίων και των
άλλων νόμιμων στοιχείω ν του ΙύΒΣ που καλύπτουν τα έξοδα αυτά της
κίνησής τους.

Α ν δ εν μπορούν να προσκομίσουν τέτοια στοιχεία, τότε

εκδίδεται από την εταιρία μία απόδειξη αθεώρητη του άρθρου 15 του Κ £ Σ
Όταν εκδίδεται απόδειξη του άρθρου 15 του ILEX επικολλάται πάνω στην
απόδειξη αυτή

και χαρτόσημο 1,20% στο ποσό των εξόδων αυτών που

δεν καλύπτονται από άλλα φορολογικά στοιχεία (παρ.7 άρθρου 15ε του
1CMT.X). Στις περιπτώσεις αυτές, όταν πρόκειται για Α £ ή ΕΠΕ και εφόσον
πρόκειται για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται τακτικά, προηγείται
απόφαση

του

ΑΣ

ή των διαχειριστών

που

καθορίζει

τον

τρόπο

υπολογισμού τους.

Τα έξοδα ταξιδίων (υπαλλήλων ή διαχειριστών κλπ) αναγνοορίζονται ως
δαπάνη, κατά το ποσό που είναι εύλογο και ανάλογο με τη φύση και τον
κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα έξοδα διαφήμισης και προβολής αναγνωρίζονται φορολογικά ως
δαπάνη της επιχείρησης, εφόσον καταβληθεί το δημοτικό τέλος στις
περιοχές που επιβάλλεται, αλλιώ ς δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη

Τα έξοδα διαφήμισης εκπίπτουν μέσα στη χρήση που εκδίδεται το
προβλεπόμενο από τον ICBX στοιχείο και δεν μπορούν να κατανεμηθούν
και να επιβαρύνουν περισσότερες χρήσεις.

Εδώ επισημαίνεται μόνο ότι τα ποσά που λαμβάνουν οι διευθύνοντες
σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κλπ. από τις εταιρίες

θα πρέπει να εκδίδεται μία

για την κάλυψη ειδικών δαπανών

απλή απόδειξη δαπανώ^ m ,· άρβρου δ ταα CBIL

■ίηόδειξη αυτή θα

αναγράφεται και η έ ν δ ε ι^ α .^ την κάΛΜ φηίΐ5*κ»τ δαπανών εξαγωγών* ή
'για την κάλυψη παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή', κατά περίπτοκη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 65.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Λογιστικός χειρισμός του λογ. 65 "Τόκοι και συναφή έξοδα"

Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή με αυτούς
έξοδα

που

αναφέρονται

επιχείρησης.

Στους

καταχωρούνται,

εκ τό ς

στο

χρηματοοικονομικό

λογαριασμούς
από

τους

τόκων

τόκους,

και

κύκλωμα

(6 5 .0 0
οι

-

της

6 5.06 )

προμήθειες

που

συνυπολογίζονται με αυτούς καθώς και τα κάθε είδους, παρεπόμενα με
αυτούς έξοδα (π.χ. χαρτόσημο τόκων, ΕΦΤΕ κλπ.)

Στο λογαριασμό 65.09 'π α ρ ο χές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου*
καταχωρούνται

οι

τυχόν

πρόσθετες

παροχές

που

δίνονται

σε

ομολογιούχους της επιχείρησης, επί πλέον του τόκου των τοκομεριδίων.

Στο λογαριασμό 65.98 'λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα*
καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηματοοικονομικό
κύκλωμα

και δεν εντάσσονται

σε οποιοδήποτε από τους

λοιπούς

δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 65. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα
που έχουν σχέση με Ός συμμετοχές και τα χρεόγραφα, τα οποία
καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 64.D.

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 65 "Τόκοι και συναφή έξοδα"

Οι τόκοι των δανείων, οι τόκοι υπερημερίας και οι προσαυξήσεις τόκων
των δανείων, που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης,
αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνες της χρήσης που κατέστησαν
δουλευμένες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης
για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Ενώ οι τόκοι υπερημερίας και
οι προσαυξήσεις που καταβάλλονται στο Δημόσιο και στο LK.A. δεν
αναγνωρίζονται

φορολογικά

εκπίπτουν

τα

από

ως

ακαθάριστα

δαπάνες
έσοδα

και

για τον

κατά

συνέπεια

δεν

προσδιορισμό

των

φσρσλογητέων κερδών.

Τόκοι για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και τόκοι μεταξύ κεντρικού
και υποκαταστήματος δεν αναγνωρίζονται φορολογικά

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΒΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Λογιστικός χειρισμός του λογ. 66.

Στο λογαριασμό 66 καταχοορσύνται οι αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου
ενεργητικού,

που

ενσωματώνονται

στο

λειτουργικό

κόστος

της

επιχείρησης, δηλαδή στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι τακτικές
αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά

ο λογαριασμός 66 χρεώνεται με πίστωση των λογαριασμών της ομάδας 1

00.99, 1199,1299, ϋ 9 9 , 14.99 και 16.99)

0 ( αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της
επιχείρησης (π ρόσθετες) καταχωρούνται στη χρέωση του λογ. 85 'μη
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων*, με πίστοοση
των αυτών αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1 (10.99, U 9 9 ,1299,13.99,
14.99 και 16.99)

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 66.

Σ ε απόσβεση υπόκεινται τα πάγια στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα
στην επιχείρησα χρησιμοποιούνται παραγωγικά από αυτήν και έχουν
ωφέλιμη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη από ένα χρόνο.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται πάνω στην τιμή κτήσης ή πάνω στην τιμή
που

προκύπτει

μετά

από

προσαρμογή

των

πάγιων

περιουσιακών

στοιχείων.

Οι νόμιμες αποσβέσεις, δηλαδή οι αποσβέσεις που υπολογίζονται με βάση
το ποσοστό που ορίζει ο νόμος, αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνα
ενώ οι επί πλέον
αναγνωρίζονται

αποσβέσεις

φ ορολογικά

ως

που τυχόν
δαπάνη

έχουν

και

για

υπολογισθεί
το

λόγο

δεν
αυτό,

προστίθενται ως λογιστικές διαφορές στα καθαρά κέρδη χρήσης, για να
προσδιοριστούν τα κέρδη που πρέπει να φορολογηθούν.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν οι λογιστές ότι από Ός αποσβέσεις οι
τακτικές, δηλαδή οι υποχρεω τικές αποσβέσεις κοστολογούνται, ενώ οι
πρόσθετες αποσβέσεις δηλαδή οι αποσβέσεις που προβλέπονται από
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διάφορους αναπτυξιακούς νόμους δεν κοστολογούνται και μεταφέρονται
εξ’ ολοκλήρου στα αποτελέσματα χρήσης.

Για το περιουσιακό στοιχείο που δεν χρησιμοποιείται, δεν υπολογίζονται
αποσβέσεις.

Επίσης για ισσλογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία

31121992 και μετά, οι τακτικές αποσβέσεις είναι προαιρετικές.

Δηλαδή οι

επιχειρήσεις που δεν θα ενεργήσουν σ ε κάποια διαχειριστική χρήση
αποσβέσεις σε ένα ή περισσότερα περιουσιακά τους στοιχεία ή και σε
όλα και ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτών διατηρούν το δικαί(ομα
να ενεργήσουν τις αποσβέσεις σ ε μεταγενέστερες χρήσεις, α λλά όχι
όμ(ος

σωρευπκά.

δυνατότητα

Με

τον

τρόπο

παράτασης

του

χρόνου

αυτό

παρέχεται

απόσβεσης

ουσιαστικά

η

των περιουσιακών

στοιχείων της επιχείρησης.

Σ ε περίπτωσα που η επιχείρηση θελήσει να διενεργήσει αποσβέσεις με
μειωμένους συντελεστές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ίδιο μειωμένο
συντελεστή απόσβεσης για όλα τα πάγια που περιλαμβάνονται στην ίδια
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά
αυτοκίνητα, μηχανήματα,

κτίρια

κλπ), δηλαδή στα πάγια που είναι

καταχωρημένα στον ίδιο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του Γ.ΑΣ

Τα πάγια στοιχεία που έχουν αξία κτήσης μέχρι 2 0 0 .0 0 0 δρχ. μπορεί να
αποσβεστούν εξ’ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία τέθηκαν για
πρώτη φορά σε λειτουργία (μηχανήματα) ή χρησιμοποιήθηκαν (έπιπλα,
μηχανές γραφείου κλπ).

Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται

κανονικά ο λογ. 6ό με το ποσό των αποσβέσεων αυτών που είναι ίσες με
την αξία των μικρών αυτών παγίων (μείον μία δραχμή) και πιστώνεται ο
αντίστοιχος λογαριασμός των αποσβεσμένων παγίων με το ίδιο ποσό.

Τα καινούρια μηχανήματα και ο λοιπός μηχανολογικός ή τεχνικός
εξοπλισμός

παραγωγής

που αποκτώνται

από

111993 και

μετά,

θα

αποσβένονται με τη (ρθίνουσα μέθοδο απόσβεσης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 67

Ο λογαριασμός 67 είναι κενός.

Η συμπλήροχτή του είναι δυνατή μόνο

μετά από απόφαση τσυ κράτους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 68.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙ3^ΤΑΑΑΕΥΣΗΣ

Λογιστικός χειρισμός του λογ. 68

Στο

λογ. 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις

που γίνονται από την

επιχείρηση για κινδύνους εκμετάλλευσης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 69.0PTAN1ICA ΕΞΟΔΑ (CAT ΕΙΔΟΣ
ΥπΟΙξΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΙξΕΝΤΡΩΝ
(όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσης)

Ο λογ. 69. λειτουργεί όπως και ο λογ. 19.
χρησιμοποιηθεί

και

ως

ενδιάμεσος

Ο λογ. 69 μπορεί να

λογαριασμός

για

προσωρινή

ομαδοποίηση εξόδων, με την προϋπόθεση όμως, ότι τουλάχιστον στο
τ έλ ο ς της χρήσης ο λογαριασμός αυτός θα εξισώνεται, με τη μεταφορά
των ποσών του στους οικείους λογαριασμούς των κατ’ είδος εξόδων της
ομάδας 6.

Η εξίσωση του λογ. 69 θα γίνεται οπωσδήποτε πριν από τη

μεταφορά των εξόδων της ομάδας 6 στο λογαριασμό 8 0 'Γενική
Εκμετάλλευση' και πριν από την ενημέροχη των λογαριασμών της
Αναλυτικής

Λογιστικής

(Εγκ.

Υπ.

Εθν.

121/25.11993).
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Οικ.

74234/ΛΣ.

1857/Αρ.

Γν.

OPTANltCA ΕΣΟΔΑ ICAT' ΕΙΔΟΣ (ΟΜΑΔΑ 7π)

Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έσοδα
τα οποία αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης (οργανικά).
Δηλαδή στην ομάδα 7 απαγορεύεται να καταχωροΟνται έκτακτα και
ανόργανα έσοδα καθώς και έκτακτα κέρδη

Αντίθετα, επιβάλλεται να καταχωροΰνται στην ομάδα 7 οι παρακάτω
κατηγορίες εσόδων.

α)

Τα έσοδα από την πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που
συνιστούν το κύριο αντικείμενο της εκμετάλλευσης (κύκλος
εργασιών ή τζίρος).

β)

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις και από διάφορες ά λ λ ες αιτίες που
έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των πωλήσεων.

γ)

Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες.

δ)

Τα έσοδα κεφαλαίων (συμμετοχών, χρεογράφων και τόκων).

ε)

Η αξία κόστους των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων που
χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση, καθώς και η αξία
βελτίοοσης των στοιχείων αυτών.

στ)

Οι χρησιμοποιημένες προβλέψεις για την κάλυψη εξόδων
εκμετάλλευσης.

Οι

πρωτοβάθμιοι

λογαριασμοί

της

ομάδας

7

αναπτύσσονται

σε

δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς

σύμφωνα

με

τις

ανάγκες

κάθε

επιχείρησης,

εκτός

από

τους

δευτεροβάθμιους λογαριασμούς που προβλέπονται ως υποχρεωτικοί από
το Σχέδιο λογαριασμών. Στην ανάλυση των λογαριασμών εσόδων θα
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν χωριστοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί για
τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις, χωριστοί λογαριασμοί για κάθε
συντελεστή Φ.ΤΤ.Α και χωριστοί λογαριασμοί για τις πωλήσεις εσωτερικού
και εξωτερικού.

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 7, στο τέλος της χρήσης,
μεταφέρονται σπην πίστωση του λογαριασμού 8 0 .0 0

'λογαριασμός

γενικής εκμετάλλευσης*. Σ ε περίπτωση που οι λογαριασμοί εσόδων
περιλαμβάνουν και ποσά εσόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις, επειδή
έχουν προεισπραχτεί, ή σ ε περίπτοοση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν
περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εσόδων, επειδή η είσπραξή τους θα
πραγματοποιηθεί στις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των
υπολοίπων

τους

στο

λογαριασμό

8 0 .0 0

γίνονται

εγγραφές

τακτοποίησης, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές
ύψος όλων των δουλευμένων εσόδων εκμετάλλευσης της χρήσης που
κλείνει

Στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεωτικοί πρωτοβάθμιοι
λογαριασμοί;

70

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

71

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ m ΗΜΠΕΛΩΝ

72

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΒνΙΑΤΩΝ ICAI ΑΧΡΗΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

73

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟ ΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

74

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ ΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

75

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

76

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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77

________________

78

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΑΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΜΟΠΟΙΡΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

79

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑ Τ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΠΜ ΑΤΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΠΡΩΝ

ΑμέοΧίΧ; παρακάτω γίνεται ανάλυση των επί μέρους λογαριασμών που
αποτελούν (στο σύνολό τους) τα οργανικά έσοδα κατ’ είδος.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 70.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού 70

- Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των εμπορευμάτων
της επιχείρησης. Ο λογαριασμός αυτός αντιστοιχεί στο λογαριασμό 2 0
των αποθεμάτων και λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται αμέσως

- Το αντίτιμο της πώλησης είναι έσοδο από τη σπγμύ εκείνη που η
πώληση

θεωρείται

πραγματοποιημένη

Η

πώληση

θεωρείται

όΌ

πραγματοποιήθηκε αφότου το εμπόρευμα εξάγεται από την αποθήκη και
παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασμό του, ή κατά
περίπτοοσα αφότου η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη Το αντίτιμο από
πωλήσεις

που

έχουν

συνομολογηθεί

χιορίς

να

θεωρούνται

πραγματοποιημένες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θεωρείται έσοδο. Το
αντίτιμο από πωλήσεις που πραγματοποιούνται με τη συμφωνία το
εμπόρευμα να παραμείνει στην αποθήκη του πωλητή προς φύλαξη για
λογαριασμό του αγοραστή είναι έσοδο.

-

Στην

πίστωση

του

λογαριασμού

70.69

'διάμεσος

λογαριασμός

πωλι^^εων* είναι δυνατό να καταχωρούνται καθημερινά οι πωλι^χις
εμπορευμάτων με τη συνολική τους αξία, με αντίστοιχη χρέωση των
οικείων λογαριασμών της ομάδας a Στο τέλος κάθε μήνα ή ενδιάμεσα, ο
λογαριασμός 70.69 χρεώνεται με πίστωση του αντίστοιχου αναλυτικού
λογαριασμού του 70.

Η λειτουργία του λογαριασμού 70.69 υποδεικνύεται για τις περιπτώσεις
εκείνες

που

τα

εμπορεύματα

που

προορίζονται

για

πώληση

κατατάσσονται και παρακολοιΛούνται σε πολλούς υπολογαριασμούς
του 7 0, οπότε με τη χρησιμοποίηση του ενδιάμεσου αστού λογαριασμού
αποφεύγεται η καθημερινή ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών
πωλήσεων.

Στη χρέοχπι του λογαριασμού 70.97 'μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων
εισπρακτέων', ο οποίος έχει θέση αντίθετου λογαριασμού των λοιπών
υπολογαριασμών του 7 0, στο τέλο ς κάθε χρήσης ή, κατά περίπτοοσα και
κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν γίνεται ανάλογος διαχωρισμός μη
δουλευμένων

τόκων,

καταχωρούνται

οι

μη

δουλευμένοι

τόκοι

γραμματίων εισπρακτέων, που είναι ενσωματωμένοι σ η ς πωλήσεις των
υπολογαριασμών του 7 0, με πίστιοση του λογαριασμού 3106 ή, κατά
περίπτοοσα του 3113 (για τον εκτοκισμό των

άληκτων

γραμματίων

εισπρακτέων και για την κατανομή των μη δουλευμένων τόκων σ η ς επί
μέρους κατηγορίες εσόδων 71-73).

- Με την αξία των πραγματοποιούμενων πωλήσεων, που προκύπτει από
τα ημολόγια ή ημολόγια - δελτία αποστολής ή αποδείξεις λιανικής
πώλησης που εκδίδονται, πιστώνεται ο λογ. 7 0 με χρέωση του λογ. 30
'π ελά τ ες' ή του λογ. 38 'χρηματικά διαθέσιμα'.

- ο λογαριασμός του πελάτη ή των χρηματικών διαθεσίμων χρεώνεται
με το συνολικό ποσό του παραστατικού (τιμολογίου ή Α.ΛΤΤ. κλπ.),
δηλαδή με την αξία των πωλημένων εμπορευμάτων, μειωμένη κατά την
έκπτοοση που αναγράφεται στο παραστατικό και αυξημένη κατά το Φ.ΤΤΑ
και έξοδα αποστολής, όταν τα τελειπαία βαρύνουν τον πελάτη και
αναγράφονται στο παραστατικό.

- Στη πίστωση του λογ. 7 0 'πω λήσεις εμπορευμάτων* καταχωρείται η
τιμολογιακή αξία των πωλημένων, μειωμένη κατά την έκπτωση που
αναγράφεται

στο

παραστατικό,

χωρίς

τον

τυχόν

Φ.ΤΤΑ

που

καταχωρείται στην πίστοχτη του λογ. 5 4 .0 0 'φ όρος προστιθέμενης αξίας',
χωρίς οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλ ο ς ή εισφορά που εισπράττονται από
την

επιχείρηση

για

λογαριασμό

του

Δημοσίου

ή

τρίτου

και

που

καταχωρούνται στην πίστωση τσυ λογ. 54 'υποχρεώσεις από φόρουςτέλη '

και

χωρίς

τα

τυχόν

Όμογημένα

έξοδα

αποστολής

που

καταχωρούνται στην πίστωση τσυ λογαριασμού 75.Χ3 'εισπραττόμενα
έξοδα αποστολής αγαθών*.

- Σ ε περιπτώσεις που η επιχείρησα κατά την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού,

έχει

πραγματοποιήσει

την

εξαγωγή

των

πωλημένων

εμπσρευμάτων από Ός αποθήκες της και τα έχει παραδώσει στον
αγοραστή ή τα έχει φορτώσει και ταξιδεύουν για λογαριασμό του, χωρίς,
για διάφορους λόγους, να έχει εκδώσει παραστατικό, χρεώνεται ο
μεταβαΌκός λογαριασμός 36.01 'έσο δα χρήσης εισπρακτέα', με πίστωση
του λογ. 70 'πωλήσεις εμπορευμάτων*. Κατά τη χρήση που ακολουθεί,
όταν εκδίδεται το παραστατικό πώλησης, χρεώνεται ο λογαριασμός του
πελάτα με πίστωση του λογαριασμού 36.01

- Σ ε περιπτώσεις που εκδίδονται παραστατικά πώλησης πριν από την
εξαγωγή των πωλημένων εμπορευμάτων από την αποθήκη και την

παράδοσή τους στον ayopacTTa η αξία των παραστατικών αυτών δεν
καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς πωλήσεων του 70. Τα
παραστατικά αυτά ακυρώνονται στο τέλο ς της χρήσης, αν μέχρι την
ημέρα λήξης της τα εμπορεύματα δεν παραδοθούν στον αγοραστή ή δεν
φορτωθούν για λογαριασμό του

Επιστροφές πωλήσεων

Η αξία των επιστροφών πωλήσεων καταχωρείται στη χρέωση των οικείων
λογαριασμών πωλήσεων. Αν η επιχείρηση επιθυμεί να παρακολουθεί
ιδιαίτερα την αξία των επιστροφών, έχει τη δυνατότητα να χρησμοποιεί
το

δευτεροβάθμιο

λογαριασμό

70.95

'επιστροφ ές

πωλήσεων*

ή

τριτοβάθμιους λογαριασμούς, τους οποίους αναπτύσσει σύμφωνα με τις
ανάγκες

της

κάτω

από

κάθε

δευτεροβάθμιο,

με

τον

οποίο

παρακολουθούνται οι πωλήσεις κάθε κατηγορίας εμπορευμάτων. Σε
περίπτωση χρησμοποίησης του λογαριασμού 70.95, η ανάπτυξή του σε
τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται κατά τρόπο που να προκύπτουν οι
επιστροφές πωλήσεων για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων.

Εκπτώσεις πωλήσεων

Οι εκπτώσεις πωλήσεων είναι μειώσεις της τιμής πώλησης, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στα τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων για τα οποία
χορηγείται η έκπτωση Ανάλογα με την αιήα για την οποία χορηγούνται,
οι εκπτώσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγόριες:

α)

Εκπτώσεις για διαφορές στην ποιότητα τω πωλημένων
εμπορευμάτων σε σύγκριση με τη συμφωνημένη

β)

Εκπτώσεις τζίρου, οι οποίες χορηγούνται στο τέλο ς στη

συμφωνημένης περιόδου, επειδή έχει υπερκαλιχρθεί το όριο ή τα
όρια πωλήοεων που καθορίζονται οχ; στόχοι

γ)

Εκπτώσεις που αντικαθιστούν τις ποινικές ρήτρες, όταν
παρατηρούνται καθυστερήσεις παραδόσεων ή δεν τηρούνται
άλλοι όροι της συμφωνίας.

δ)

Ταμιακές εκπτώσεις ή εκπτώσεις προεξοφλητικού διακανονισμού,
οι οποίες χορηγούνται σε περιπτώσεις πωλήσεων 'τοις μετρητοίς*.

Οι εκπτώσεις πωλήσεων, σαν μειωτικό στοιχείο εσόδων, καταχωρούνται
στη χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών των πωλήσεων. Αν τούτο δεν
είναι εφικτό, ή αν η επιχείρηση επιθυμεί να παρακολουθεί η ς εκπτώσεις
χωριστά,

έχει

τη

δυνατότητα

να

χρησιμοποιεί

το

δευτεροβάθμιο

λογαριασμό 70.98 'εκπτώ σεις πωλήσεων* ή τριτοβάθμιους λογαριασμούς,
τους οποίους αναπτύσσει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάτω από κάθε
δευτεροβάθμιο
κατηγορίας

με

τον

οποίο παρακολουθούνται

εμπορευμάτων.

Σε

περίπτωση

οι πωλήσεις

κάθε

χρησιμοποίησης

του

λογαριασμού 70.98, η ανάπτυξή του οε τριτοβάθμιους λογαριασμούς
γίνεται κατά τρόπο που να προκύπτουν οι εκπτώσεις πωλήσεων για κάθε
κατηγορία εμπορευμάτων, έτσι ώστε οι εκπτώσεις αυτές να επιβαρύνουν
τα μικτά αποτελέσματα της αντίστοιχης κατηγορίας. Αν η διάκριση των
εκπτώσεων κατά κατηγορίες εμπορευμάτων είναι αδύνατα οι εκπτώσεις
αυτές επιβαρύνουν τα συνολικά μικτά αποτελέσματα εμπορευμάτων
(λογ. 70).

Πωλήσεις στο εξωτερικό

Όταν πωλούνται εμπορεύματα στο εξωτερικό, η σχετική εγγραφή της
χρέωσης του λογαριασμού του πελάτη και πίστούσης των λογαριασμών

των πωλιν^εων γίνεται την ημέρα κατά την οποία τα πωλημένα εξάγονται
από την αποθήκη και εκδίδεται το παρασταΌκό πώλησης. Η αξία των
πωλημένων, προκειμένου να γίνει η σχεΌκή εγγραφή, υπολογίζεται σ ε
δραχμές με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος (τιμή αγοράς της
Τράπεζας της Ελλάδ ο ς) της ημέρας έκδοσης του παραστατικού και
εξαγωγής των πωλημένων από την αποθήκη

Σ ε περιπτώσεις που προηγείται η εξαγωγή και επακολουθεί
η έκδοση του παραστατικού, η αξία των πωλημένων υπολογίζεται με βάση
την

επίσημη

τιμή

συναλλάγματος

της

ημερομηνίας

έκδοσης

του

παραστατικού.

Τυχόν διαφορά ανάμεσα στην αξία των πωλημένων, όπως προσδιορίζεται
σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, και στην αξία που προκύπτει με βάση
την τιμή συναλλάγματος της ημέρας διακανονισμού της αξίας, δηλαδή
της ημέρας, που εκδίδεται η εκκαθάριση της Τράπεζας η οποία μεσολαβεί
στην Ελλάδα, αποτελεί ανόργανο έξοδο ή έσοδο και φέρεται αντίστοιχα
στη χρέοοση του λογαριασμού 8 10 0.04 ή στην πίστωση του λογαριασμού
810104.

Αποτίμηση εμπορευμάτων της επιχείρησης
που βρίσκονται στο εξωτερικό

Τα εμπορεύματα που στέλνονται στο εξωτερικό προς διάθεση για
λογαριασμό της επιχείρησης, και βρίσκονται απούλητα με 3112, τότε κατά
την απογραφή που διενεργείται την ημέρα αυτή αποπμούνται όπως και
τα ομοειδή στο εσω τερικό με προσαύξηση της αξίας τους με τα έξοδα
μεταφοράς και παραλαβής τους στο εξωτερικό, καθώς και με τους
δασμούς και λοιπούς φ όρους -

τ έλ η

εισαγωγή τους στην τρίτη χώ ρ α
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που καταβάλλονται για την

Φορολογικός χειρισμός του λογ. 70 (καθώς και των άλλων
λογαριασμών της ομάδας 7)

Όταν η επιχείρηση πουλάει τα εμπορεύματά της με πίστωση και το τίμημα
καλύπτεται ολικώς

ή μερικώς

με συναλλαγματικές, οι οποίες,

θα

εξοφληθούν σε περισσότερα χρόνια και για το λόγο αυτό καταλογίζει
τόκους

τους

οποίους

αναγράφει

χωριστά

από

την

αξία

του

εμπορεύματος, είτε στο τιμολόγιο πώλησης, είτε σ ε άλλο στοιχείο, οι
τόκοι καθίστανται δουλευμένοι, εφόσον βέβαια παρακολουθούνται με
λο γισπκές εγγραφές. Στην περίπτωσα όμοος, που στο τιμολόγιο πώλησης
ή στο άλλο σχετικό στοιχείο που εκδίδεται, αναγράφεται μόνο το τίμημα
πώλησης που συμφωνήθηκε, χωρίς ειδικά να καθορίζονται οι τόκοι που
οφείλονται στην εξόφληση του τιμήματος αυτού με συναλλαγματικές,
τότε ολόκληρο το ποσό του τιμήματος πώλησης που συμφωνήθηκε,
φορολογείται μέσα στη χρήση που συνομολογήθηκε η πώληση και δεν
αφαιρσύνται από αυτό οι μη δουλευμένοι τόκοι, που αντιστοιχούν στο
οφειλόμενο ποσό του ημήματος (Υπ. Q k . Α. 9844/82 Στ. Ε 3514/76).

Σε

περίπτωση

επιχειρήσεων
περίπτωσα

που εκδίδεται
με

αξία

τότε

η

τιμολόγιο

πώλησης

υπερτιμολογημένη
διαφορά

από

ή

την

μεταξύ

συγγενών

υποτιμολογημένα
αξία

εκείνη

κατά

που

θα

πραγματοποιούταν, αν η πώληση γίνονταν σε άλλο πρόσωπο, θεωρείται
κέρδος και προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης (Μ 1041/81).

Οι τόκοι που προκύπτουν από δάνεια θεωρούνται εισόδημα από κινητές
αξίες και γίνεται παρακράτηση φόρου στα πασά αυτά, ενώ οι τόκοι που
προέρχονται από συναλλαγματικές ή γραμμάτια που πηγάζουν από
εμπορική συναλλαγή θεωρσύνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
(Στ. Ε 360.82) και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου.

Οι επιστροφές φόρων - τελών και τόκων θεωρούνται ακαθάριστο έσοδο
από

εμπορικές

επιχειρήσεις

κατά

τη

χρήση

που

τα

ποσά

αυτά

εισπράττονται (Υπ. Οικ, Εγκ. Γ. 485/85).

Σ ε περίπτωση έκδοσης εικονικών τιμολογίων πώλησης, τα ακαθάριστα
έσοδα που προκύπτουν από τα εικονικά τιμολόγια υπόκεινται σε φόρο,
άσχετα αν λόγω του γεγονότος αυτού, απορρίπτονται τα βιβλία της
επιχείρησης (Υπ. α κ . Ε139Π/87).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΤΙΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ICAI ΗΜΙΤΕΛΩΝ

Λογιστικός χειρισμός του λογ. 71

Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των έτοιμων και
ημιτελών προϊόντων της επιχείρησης. Ο λογαριασμός αυτός, αντιστοιχεί
στο λογαριασμό 21 των αποθεμάτων και λειτουργεί όπως ακριβώς και ο
λογ. 70.

Τα έσοδα των τεχνικώγ εταιριών από εκτέλεση έργων με δικά τους υλικά
καταχωρούνται στο λογ. 71, ενώ τα έσοδά τους από εκτέλεση έργων
χωρίς δικά τους υλικά καταχωρούνται στο λογ. 73 (Γνωμ1021/88)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΤΙΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ϊίΜ
ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Λογιστικός χειρισμός του λογ.72

Στο λογαριασμό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα της επιχείρησης από τις
πωλήσεις : α) των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων, β) των πρώτων και
βοηθητικών υλών-υλικών συσκευασίας, γ)των αναλώσιμων υλικών, δ)των

ανταλλακτικών πάγιων στοιχείω ν, ε)των ειδών συσκευασίας και στ)του
άχρηστου υλικού.

Η ανάπτυξη του λογαριασμού 72 γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε
επιχείρησης,

κατά

τρόπο

όμοος

που

να

είναι

δυνατή

η ιδιαίτερη

παρακολοίθηση των παραπάνω κατηγοριών πωλήσεων.

Ο

λογαριασμός

72,

αντιστοιχεί

στους

λογαριασμούς

αποθεμάτων

22,24,25,26 και 28 και λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί και ο λογ.70.

Το

ποσό

της

ασφαλιστικής

αποζημίοχτης

που

εισπράττεται

από

εμπορεύματα που έχουν κλαπεί (ή καταστραφεί) καταχωρείται στην
πίστωση

του

λογ72Κ)

'Ασφαλιστική

αποζημίωση

κλαπέντων

εμπορευμάτων (Υπ. Εθν. Οικ. 70277/Ail839/Aprv.H4/92).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Λογιστικός χειρισμός του λογ.73.

Στο λογαριασμό 73 παρακολοιθούνται τα έσοδα της επιχείρησης από
την πώληση υπηρεσιών σ ε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται
στις κύριες δραστηριότητές της.

Στην αντίθετη περίπτωσα τα έσοδα

αυτά καταχωρούνται στο λογ.75 'έσ ο δα παρεπόμενων ασχολιώ ν.

Τα

έσοδα από εκμίσθοχτη κινητών πάγιων στοιχείων με βάση το ΝΠ065/80
(σύστημα ΤοαΒίης) καταχωρούνται στην πίστιοση του λογ.73 (Αρ. Γν.
TT1/16.R92

Εγκ.

Υπ.

Εθν.

Οικ.).

Επίσης

στην

πίστωση

του

λογ.73

καταχωρούνται και τα έσοδα από διάθεση τηλεκαρτών. Τα έσοδα από
τα τουριστικά γραφεία καταχωρούνται στο λογ.73, ενώ τα έξοδα πακέτο
οτους λογαριασμούς των κατ’ είδους εξόδων της ομάδας 6.
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ο

λογαριασμός

73

λειτουργεί

όπως

ακριβώς

λειτουργεί

και

ο

λογαριασμός 70.

Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ Σ Μ Ο Σ : 74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ICAJ Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Ε Σ Ο Δ Α ΠΩ ΑΗ ΣΕΩ Ν

Λ ο γ ισ τ ικ ό ς χ ε ιρ ισ μ ό ς τ ο υ λο γ.74.

Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η
επιχείρηση από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συμμετοχή του κραΌκού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών διαφόρων Οργανισμών στο
κόστος της και από διάφορες ά λ λ ες αιτίες.

Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ εις (λογ.74.00) είναι ποσά που χορηγούνται στην επιχείρηση
με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος ή από Νομικά Πρόσωπα και
Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγματοποιεί αυτή
πωλήσεις ή άλλης μορφής εκμετάλλευση σε η μ ές που για την ίδια
θεωρούνται ασύμφορες.

Ε π ισ τ ρ ο φ ές δ ασμώ ν κ α ι λο ιπώ ν επ ιβ α ρ ύ ν σ εω ν (λ ο γ .7 4 .0 1 ) είναι
ποσά που επιστρέφονται στην επιχείρηση εξαιτίας εξαγωγών της ή άλλης
νόμιμης αιτίας, τα οποία είχαν καταβληθεί και συμπεριληφθεί στο κόστος
πρώτων και βοηθητικών υλών που αγοράστηκαν από το εξωτερικό και
αναλώθηκαν για την παραγωγή προϊόντων, που τελικά πωλήθηκαν στο
εξωτερικό ή σε πελάτες του εσωτερικού, στους οποίους έχει χορηγηθεί
δασμολογική ατέλεια (όπως π.χ. Μ Δ 4171/1961).

Σε περίπτοοση που οι

δασμοί, φόροι και τέλ α οι οποίοι καταβάλλονται κατά την εισαγωγή
αγαθών από το εξωτερικό, καταχωρούνται στο λογαριασμό 33.14.01
'δασμοί

και

λοιποί

φόροι

εισαγωγής

προς

επιστροφή',

κατά

την

επιστροφή τους καταχωρούνται στο λογαριασμό αυτό (33.14.01) και όχι
στα λογαριασμό 74.01
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Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών (λογ.74.02) είναι ποσά τόκων
χρηματοδοτήσεων που επιστρέφονται στην επιχείρηση από τις Τράπεζες,
λόγω εξαγωγών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής
που ισχύουν κάθε φορά.

Με τα ποσά που εισπράττονται από επιδοτήσεις επιτοκίων πιστώνεται ο
λογ.74.05

'Επιδότηση

επιτοκίου

δανείων

πάγιων

επενδύσεων*.

Q

επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις που λαμβάνονται από τον ΕΟΝΐνΕΧ για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την εκπόνηση μελετών της
επιχείρησης

καταχωρούνται

στη

πίστωση

του

λογ.74.03

'Ειδικές

επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις' (Εγκ. 49745/ΛΙ1 2026/Αρ. Γν. 155/93 Υπ. Εθν.
Οικ.)

Πρόσθετα έσοδα πωλήσεων (λογ.74.98) είναι έσοδα που προκύπτουν
άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της επιχείρησης μετά την έκδοση των
σχετικών παρασταΌκών πώλησης και
εγγραφών.

τη διενέργεια

των σχετικών

Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων εσόδων αποτελούν

οι

διάφορες αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι πελάτες περίπτιοση
αθέτησης όρων συμβάσεων, τα έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών
συσκευασίας και αποζημιώσεις από αβαρίες, εφόσον δεν είναι εφικτή η
μεταφορά τους σε μείιοση της αξίας των αγαθών στα οποία έγινε η
βλάβη

Τα

έσοδα

από

επιχορηγήσεις,

επιστροφές

δασμών

και

λοιπών

επιβαρύνσεων και από επιστροφές τόκων καταχωρούνται στα βιβλία
μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό
αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως.

Στη συγκεκριμένη

περίπτωσα στο λογ.74 καταχωρούνται τα έσοδα για τα οποία η Τράπεζα
της

Ελλάδος

ή οποιαδήποτε

Αρχή
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έχει

γνωρίσει

εγγράφοχ;

στην

επιχείρηση ότι είναι δυνατή η είσπραξή τους, ή όταν τα έσοδα αυτά
προκύπτουν
επιχείρησης,

από

απόλυτα

που βασίζονται

δικαιολογημένους
σε

διατάξεις

υπολογισμούς

νόμων

ή σε

της

αποφάσεις

αρμόδιων κρατικών ή εξουσιοδοτημένων από το κράτος οργάνων.

Από

τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα μεν αφορούν πωλήσεις της
κλειόμενης χρήσης καταχωρούνται στην πίστούοη του λογ.74, όσα δε
αφορούν

πωλήσεις

προηγούμενων

χρήσεων

καταχωρούνται

στην

πίστωση του λογ.82 'έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων*.

Ο λογαριασμός 74 λειτουργεί σ ε γενικές γραμμές με τον τρόπο εκείνο
που λειτουργεί και ο λογ.70.

Οι επιχειρήσεις, όταν εισπράττουν επιδοτήσεις από την EO.IC για κάλυψη
των λειτουργικών εξόδων τους η ς
λογαριασμού

καταχωρούν στην πίστωση του

74.03'Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις*

Οταν όμοχ;

εισπράττουν επιδοτήσεις από την ΕΟ.Κ. για απόκτηση πάγιων στοιχείων,
τότε τις καταχωρούν στην πίστωση του λογ.41Κ) 'Επιχορηγήσεις πάγιων
στοιχείων*.

Τα έξοδα που πραγματοποιούνται μέχρι την είσπραξη της επιδότησης
καταχωρούνται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, στο λογαριασμό
3 0 .0 0 'Έξοδα επομένων χρήσεων*.

Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει από τον
Ο.Α.ΕΔ., την ΕΟ.Κ. ή ή^λο φορέα ποσά για εκπαίδευση του προσωπικού
της ή για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας (Γνωμ 1228/89). Δηλαδή και στις
περιπτώσεις αυτές τα ποσά καταχοορούνται στην πίστωση του λογ.74.0β

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

Λογιστικός χειρισμός του λογ.75.
Στο λογαριασμό 75 παρακολοιΛούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η
επιχείρηση από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα που προέρχονται
από παρεπόμενες δραστηριότητές της, σ ε σχέση με το κύριο αντικείμενό
της. Αν μια από π ς δραστηριότητες που προκαλούν άλλα έσοδα, εκτός
από πωλήσεις ή έσοδα κεφαλαίων, συνιστά το κύριο αντικείμενο της
επιχείρησης, τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή
καταχωρούνται στο λογ.73 'πωλήσεις υπηρεσιών' και όχι στο λογαριασμό
75.

Στον ίδιο κων.75 καταχωρούνται και τα χρηματικά βραβεία που

αποκτούνται σ ε φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών.

Ο λογαριασμός 75 λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και ο
λογ.70 και με Ός ακόλοιΛες διευκρινίσεις:

α) Στο λογαριασμό 7 5 .0 0 'έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους'
καταχωρούνται τα έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται από την
επιχείρηση σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν
αντικείμενο της κύριας δραστπριότητάς της.

β) Στο λογαριασμό 75.01 'έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό'
καταχωρούνται τα έσοδα από τη συμμετοχή του προσωπικού στα έξοδα
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του από την επιχείρηση

Τα

έξοδα αυτά, όταν πραγματοποιούνται, καταχωρούνται στη χρέοκτη του
λογαριασμού 6 0 .0 2 'παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού'.

γ) Στο λογαριασμό 75.02 'προμήθειες - μεσιτείες' καταχωρούνται τα
έσοδα από προμήθειες και μεσιτείες που η επιχείρηση λαμβάνει από
α γο ρές ή πωλήσεις που πραγματοποιεί για λογαριασμό τρίτων, εφόσον οι
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μεσολαβΠΌκές αυτές ενέργειες δε συνιστοΟν το κύριο αντικείμενο της
δραστηριότητάς της.

δ)

Στο

λογαριασμό

75.03

'έσοδα

από

προνόμια

και

διοικητικές

παραχω ρήσεις' καταχωροΟνται τα έσοδα που προέρχονται από την
παραχώρηση

σε

περιουσιακών

τρίτους

στοιχείων,

του
όπως

δικαιώματος
τεχνικών

εκμετάλλευσης
μεθόδων

άυλων

παραγωγής

ή

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφόσον οι παραχωρήσεις αυτές δε συνιστούν
το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

ε) Στους λογαριασμούς 75.04, 75.05, 75.06, 75.07, 75.08 και 75.09
καταχωρούνται,
εκτάσεων,

αντίστοιχα,

κυρίων

και

τα

έσοδα

τεχνικών

από

έργων,

εκμίσθοοση

μηχανημάτων

-

εδαφικών
τεχνικών

εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών
μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και ασώματων ακινητοποιήσεων,
εφόσον οι εκμισθώσεις αυτές δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της
δραστηριότητας της επιχείρησης (κτημαηκές επιχειρήσεις).

Τα έσοδα

της κατηγορίας αυτής θεωρούνται ανόργανα και καταχωρούνται στου
οικείους υπολογαριασμούς του 8101 'έκτακτα και ανόργανα έσοδα", όταν
τα

πάγια

περιουσιακά

στοιχεία

που

εκμισθώνονται

έχουν

κτηθεί

ευκαιριακά και δεν αφορούν το ανηκείμενο της εκμετάλλευσης.

Στο

λογ.75.04 καταχωρούνται και τα ενοίκια που εισπράττουν οι οικοδομικές
επιχειρήσεις από διαμερίσματα μέχρι την πώλησή τους (Γνωμ 1021/88).

στ)

Στο

λογ.75.10

καταχωρούνται

'εισπραττόμενα

έξοδα

αποστολής

τα έξοδα αποστολής αγαθών

αγαθών*

που βαρύνουν τους

πελάτες, οι οποίοι χρεώνονται είτε με το παραστατικό πώλησης, είτε με
οποιοδήποτε

ά λλο

παραστατικό.

Στο

λογ.75.11

μπορούν

να

καταχωρηθούν και τα διάφορα άλλα έσοδα, όπως π.χ. τα έοοδα από
διάφορα βραβεία κλπ. (Γν. H5/92 Υπ. Εθν. Οικ.)
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 76.ΕΣΟΔΑ ICEOAAAIQN

Λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού 76.

Στο λογαριασμό 76 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η
επιχείρηση από τοποθετήσεις κεφαλαίων σε συμμετοχές και χρεόγραφα
και από δανεισμούς προς τρίτους. Τα έσοδα αυτά, αν προέρχονται από
δραστηριότητα ή δραστηριότητες που συνιστούν το κύριο αντικείμενο
απασχόλησης της επιχείρησης (π.χ. εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίω ν ή
Τράπεζες),

καταχωρούνται

λογαριασμούς

της

ομάδας

στο
7

λογαριασμό
(7 0

-

72),

73

ή και

των

σε

οποίων

άλλους
οι

τίτλοι

τροποποιούνται σύμφωνα με τ\ς ανάγκες της επιχείρησης.

Ο λογαριασμός 76 λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο λογ.70, σε
συνδυασμό φυσικά και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Στους λογαριασμούς 7 6 .0 0 "έσοδα συμμετοχών" και 76.01 "έσοδα
χρεογράφων" καταχωρούνται τα έσοδα από μερίσματα συμμετσχών και
χρεογράφων καθώς και οι τόκοι από χρεόγραφα (π.χ. ομολογίες).

Τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στα ονομασπκά τσυς ποσά, ενώ ο φ όρος
που παρακρατείται καταχωρείται σ ε λσγαριασμούς απαιτήσεων της
ομάδας 3, ως ε ξ ή ς ;

-Για

μερίσματα

μετσχών

εταιριών

ημεδαπής

εισαγμένων

στο

Χρηματιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.01

-Για

μερίσματα

μετοχών

εταιριών

ημεδαπής

μη

Χρημαπστήριο, στη χρέιοση του λογαριασμού 33.13.02

εισαγμένων

στο

-Για

μερίσματα μετοχών αλλοδαπής

προέλευσης, στη χρέοοση του

λογαριασμού 33.1203.

-Για

κέρδη

από

συμμετοχή

σε

αλλοδαπές

ΕΤΤΕ, στη

χρέίοση του

λογαριασμού 33.13.04.

-Για προσόδους από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, στη χρέοχτη του
λογαριασμού 33.13.05.

-Για κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ, 0 .Ε , ΕΕ και κοινοπραξίες
εκτέλεσης τεχνικών έργων ημεδαπής, στη χρέωση του λογαριασμού
33.13.07.

β) Στο λογαριασμό 76.02 'δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων*
καταχωρούνται οι δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων.

Η

ανάπτυξη του λογαριασμού αυτού γίνεται σύμφωνα με Ός ανάγκες κάθε
επιχείρησης.

γ) Στο λογαριασμό 76.03 'λοιποί πιστωτικοί τόκοι' καταχωρούνται τα
ονομασηκά έσοδα από τόκους.

Τυχόν ποσά φόρου εισοδήματος, που

παρακρατούνται κατά την είσπραξη ή το λογαριασμό των τόκων αυτών,
καταχωρούνται στη χρέακιη του λογαριασμού 33.13.06.

δ) Στο λογαριασμό 76.04 'διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και
χρεογράφων' καταχωρούνται τα κέρδη που πραγματοποιούνται από
πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων.

Οταν όμως οι διαφορές είναι

αρνηπκές, τότε καταχωρούνται στη χρέωση του λογ.64.1202 'Διαφορές
από πωλήσεις χρεογράφων'.

Οι διαφορές αυτές (το αποτέλεσμα)

προσδιορίζεται πρώτα στους οικείους υπολογαριασμούς του 34.01 οι

οποίοι είναι χρεωμένοι με το τίμημα αγορά (ή αποτίμησης) και στη
συνέχεια

πιστώθηκαν

με

το

τίμημα

πώλησης.

Στη

συνέχεια,

ο

υπολογαριασμός του 34 εξιοώνεται και η διαφορά που προκύπτει είναι
κέρδος ή ζημία (ανάλογα).

ε) Στο λογαριασμό 76.98 'λοιπά έσοδα κεφαλαίων' καταχωρούνται τα
έσοδα κεφαλαίων, τα οποία δργ εντάσσονται σε οποιαδήπστε κατηγορία
από αυτές των λοιπών υπολογρριασμών του 76.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 77..

Ο λογαριασμός 77 είναι κενός.

Η συμπλήρωσή τσυ είναι δυνατή μόνο

μετά από απόφαση του κράτους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού 78.

Ο λογαριασμός 7 8.00 'ιδιοπαραγωγή και βελτιώ σεις παγίων' πιστώνεται
με χρέωση των οικείων λογαριασμών
παραγωγής

των

πάγιων

στοιχείων

της ομάδας 1, με το κόστος
που

κατασκευάζονται

ή

δημιουργούνται από την επιχείρηση με δικά της μέσα και για δική της
χρήση, καθώς και με το κόστος βελτίοοσης των πάγιων στοιχείων.

Το

κόστος αυτό προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς της αναλσπκής
λογισηκής εκμετάλλευσης της ομάδας 9 ή, αν δεν λειτουργεί η λογιστική
αυτή, εξωλογισηκά με υπολογισμούς που βασίζονται σε
λογισπκά στοιχεία

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ; 79.0PTANIICA ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(όμιλος λογαριασμός προαιρετικής χρήσης)

Οταν το υποκατάστημα τηρεί δικά του λογισπκά βιβλία από τα οποία να
προκύπτει το κέρδος ή η ζημιά στο τέλο ς της χρήσης, λέμ ε ότι τηρεί
αυτοτελή λογιστική

Οταν, όμως η συναλλακτική δραστηριότητα του

Υποκαταστήματος παρακολοιΛείται λογισπκά στο Κεντρικό, τότε λ έμ ε
όπ το Υποκατάστημα δεν έχει λογισπκή αυτοτέλεια

Στην περίπτοοση

αυτή το Υποκατάστημα τηρεί μόνο ορισμένα βοηθηπκά βιβλία α λλά το
αποτέλεσμα

όμως

του

Υποκαταστήματος

στο

τέλος

της

χρήσης

προσδιορίζεται από τα βιβλία του Κεντρικού.

Οταν λοιπόν το Υπο(^ατάστημα δεν τηρεί αυτοτελή λογισπκά τότε οι
λογαριασμοί του πρρρκολουβούνται και συναναπτύσσονται μαζί με τους
λογαριασμούς
λογαριασμό.

του

Κρντρίκού,

κάτω

από

τον

ίδιο

πρωτοβάθμιο

ΟΜΑΔΑ 6Η;ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 0 .0 0 . 0 0

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις
λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

01

Οικογενειακά Επιδόματα

02

Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως

03

Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

04

Αποδοχές επίσημων αργιών

05

Αποδοχές αεβένειας

06

Αποδοχές κανονικής άδειας

07

Επιδόματα κανονικής άδειας

08

Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

09

Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

10

Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις

H

Αμοιβές εκτός έδ ρ ας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός

12

Αμοιβές μαβητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,

για παροχές σ ε είδος κΛ.π.)

έδρας)

ασθένειας, άδειας κΛ.π.)

6 0 .0 0 .

13

6 0 .0 0 .

99

60.01

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

6 0 .0 1 0 0

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις
λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

01

Οικογενειακά Επιδόματα

02

ΑμοιΒές υπερωριακι^ απασχολήσεως

03

Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

04

Αποδοχές επίσημων αργιών

05

Αποδοχές αο^ένειας

06

Αποδοχές κανονικής άδειας

07
600108

Επιδόματα κανονικής άδειας
Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

09

Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

10

Έκτακτες αμοιβές (πριμ. Βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις

H

Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός

για παροχές σε είδος κλ,π.)

έδρας)
12

Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,
ασθένειας, άδειας κΑ.π.)

60.02

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

600200

Είδη ενδύσεως

01

Έξοδα στεγάσεως (π.χ, κατοικιών)

02

Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου

03

Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων,
εκδρομών, χοροεσπερίδων ή

04

εορτασπκών εκδηλώσεων)

Έξοδα επιμορψώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα
εκπαιδευτικών ταξιδίων ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων)

05

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια,
φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών)
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06

Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής
ασφαλίσεως)

600207

600299

Λοιπές παρεπόμενες πα ροχές και έξοδα προσωπικού

60.03

Εργοδοτικΐις εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου
προσωπικού

6 0 0 3 .0 0

Εργοδοτικές εισφορές LK.A

01

Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως

02

Εργοδοτικές εισφορές ταμείων, επικουρικής ασφαλίσεως

03

Φόρος αν. 843/1948

04

Χαρτόσημο μισθοδοσίας

6 0 0 3 .0 5

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις
ημερομίσθιου προσωπικρμ

6 0 .0 4 .0 0

Εργοδοτικές εισφορές IICA.

60.04.01

Εργοδομίιΐές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας
ασφαλίσεως

02

Εργό^οτικές εισφορές ταμείων επικουρικής

03

Φόρος αν. 843/1948

04

Χαρτόσημο μισθοδοσίας

6 0 .0 4 .0 5

ασφαλίσεως

60.05

Αποζημιώσεις απολύσεων ή εξόδου σπό την
υπηρεσία

6 0 .0 5 .0 0

Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
έμμκΛου προσωπικού

01

Αποζημιώσεις απολύσε(Αχ; ή εξόδου από την υπηρεσία
ημερομίσθιου προσωπικού

6 0.05 .0 2

60.05.99

60.06

60.90

60.91

60.99

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές,
έξοδα και

παροχές προσωπικού (Λ/58.00)

6 0.99 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τ\ς ανάγκες κάθε μονάδας

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

6100

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

6 1 0 0 .0 0

Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων
65

01

Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε
παρακράτηση φάρου εισοδήματος)

02

Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

03

Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών

04

Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών

05

Αμοιβές και έξοδα ιατρών

6 100.06

Αμοιβές και έξοδα λογιστών

6100.07

6100.99

Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελείβερ ω ν
επαγγελματιών

6101

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών
υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

6 10100

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού
συμβουλίου

01

Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων

Λουιές προμήθειες τρίτων

6102

610200

Προμήθειες για αγορές

01

Προμήθειες για πωλήσεις

02

Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών
εγγράφων

03

Μεσιτείες

610299

6103

Επεξεργασίες από τρίτους

6103.00

01

Επεξεργασίες (Facon)
Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)

610302

6190
6191

Λουιές αμοιβές τρίτων

6198
6198.00

01

Χρήσεις δικαιωμάτων
Απσζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών

6198.02

6198.99

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και

6199

έξοδα τρίτων (Λ/58.01)
6199.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

6200

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

6 2 0 0 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

6201

Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας

620100

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με Ός ανάγκες κάθε μονάδας

6 20 2

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

620200

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

620 3

Τηλεπικοινωνίες

6 2 0 3 .0 0

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

01

T a f X (Τηλέτυπο)

02

Ταχυδρομικά

03

Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών

6 203.04

6203.99

62.04

Ενοίκια

6 2 0 4 .0 0

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

01

Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

02

Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

03

Ενοίκια μεταφορικών μέσων

04

Ενοίκια επίπλων

05
2 04 .0 6

Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων
Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού

07

Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων

08

Ενοίκια φωτεινών επιγραφών

620 4.09

Ασφάλιστρα

6 2 0 5 .0 0

Ασφάλιστρα πυράς

01

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

02

Ασφάλιστρα μεταφορών

03

Ασφάλιστρα πιστώσεων

6205

Αποθήκευτρα

6 2 0 6 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

6207

Επισκευές και συντηρήσεις

6 2 0 7 .0 0

Εδαφικών εκτάσεων

01

Κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων-Τεχνικών έργων

02

Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων-Λοιπού
Μηχανολογικού Εξοπλισμού

03

Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05

Εμπορευμάτων

06

Έτοιμων προϊόντων

07

Λοιπών υλικών αγαθών

6207.08

6290
6291

Μεταφορικών μέσων

04

Λοιπές παροχές τρίτων

6 29 8.00

Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)

01

Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)

02

Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)

6298.03

6298.99

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές

6Ζ99

τρίτων (Λ/58.02)

6 29 9.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

62

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

63.00

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

Φόρος
0 0 εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού

63.00.

01
63.00.

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού
02

63.00.99

63.01

Εισφορά Ο.Γ.Α.

63.0100

Εισφορά Ο Γ .Λ φόρου εισοδήματος
71

Τέλη συναλλαγματικών, δανείων & λοιπών πράξεων

6 3 .0 2 0 0

01

Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων
Χαρτόσημα λοιπών πράξεων

63.02 02

63.0299

Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

63.03

63.03 .0 0

Αυτοκινήτων επιβατικών

01

Αυτοκινήτων φορτηγών

02

Σιδηροδρομικών οχημάτων

03

Πλωτών μέσων

04

Εναέριων μέσων

63.03.05

63.03.99

Δημοτικοί φόροι - τέλη

63.04

6 3 .0 4 .0 0

01

Τέλη καθαριότητας και φωησμού
Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων

63.04.02

63.04.99

Λοιποί δημοτικοί φόροι - τέλη

63.05

Φόροι - Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς
οργανισμούς

6 3.05 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με π ς ανάγκες κάθε μονάδας

63.06

Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού

63.06 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με π ς ανάγκες κάθε μονάδας

63.90
63.91

63.98

Διάφοροι φόροι - τέλη

63.98.00

Χαρτόσημο μισθωμάτων

01

Τέλη υδρεύσεως

02

Φόρος ακίνητης περιουσίας

03

Χαρτόσημο κερδών

04

Χαρτόσημο εσόδων από τόκους

05

Χαρτόσημο τιμολογίων (αγοράς και πωλήσεως)

06

Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το
Δημόσιο και τα Ν.ΤΤ.ΔΑ

63.98.99

63.99

Λοιποί φόροι - τέλη

Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη
(Λ/58.03)

64

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00

Έξοδα μεταφορών

64.00.00

Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια)
μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της οικ. μονάδας
Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων
Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά
μέσα τρίτων
Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεον με
μεταφορικά μέσα τρίτων
Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με
μεταφορικά μέσα τρίτων

64.00.05

64.00.99

Έξοδα ταξιδίων

64.01

64.0100
01

Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού
Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού

64.0102
74

Έξοδα προβολής και διαφημίσεοος

6 4 .0 2 0 0

Διαφημίσεις από τον τύπο

01

Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση

02

Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο

03

Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης

04

Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών

05

Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών

06

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας

εκδηλώσεων

07

Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση
αθλητικών εκδηλώσεων, ή αγώνων Rally)

08

Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές
υποχρεώσεις)

6 4 .0 2 0 9

Έξοδα αποστολής δειγμάτων

64.0210

64.0299

Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως

64.03

Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων

6 4.03 .0 0

Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού

01

Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού

02

Έξοδα επιδείξεων

64.03.03

64.03.99

64.04

Ειδικά έξοδα προωθήσεο>ς εξαγωγών

6 4.04 .0 0

Ειδικά έξοδα ν.δ 4231/62

01

Συνδρομές - Εισφορές

6 4.05 ,0 0

Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες

01

Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις

02

Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων

64.05.03

Δωρεές - Επιχορηγήσεις

64.06
6 4.06.00

01

Δω ρεές για κοινωφελείς σκοπούς
Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς

02

64.03.98

Λοιπές δωρεές

64.06.99

Λοιπές επιχορηγήσεις

64.07

Έντυπα και γραφική ύλη

64.07.00

Έντυπα

01

Υλικά πολλαπλών εκτυπώΓ-!'^' ' ■

02

Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
76

03

Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων

6 4,07 04

64.08

Υλικά άμεσης αναλώσεως

6 4.08.00

Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως

01

Υλικά καθαριότητας

02

Υλικά φαρμακείου

64.08.03

Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως

Έξοδα δημοσιεύσεων

64.09 .0 0

01

Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων
Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιώ ν και ανακοινώσεων

02

64.09.99

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

64.10

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων

64.10.00

Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών

64.Ό.01

Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεοος συμμετοχών

και χρεογράφων

και χρεογράφων
64.10.02

64.10.99

Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
77

Διαφορές αποτιμήσεοϊς συμμετοχών και
χρεογράφων

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

64.12

Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και
χρεογράφων

64.1200
01

Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών
Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην
Α Ε επιχειρήσεις

02

Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων

64.1203

64.1299

64.13

64.90
64.91

64.98

Διάφορα έξοδα

64.98.00

Κοινόχρηστες δαπάνες

64.98.01

Έξοδα λειτουργίας Ο ργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα ΓΣ ,

Συμβουλίων ή Επιτροπών)

02

ΔικαοΌκά και έξοδα εξώδικων ενεργειών

03

Έξοδα συμβολαιογράφων

04

Έξοδα λοιπών ελεΟΰερων επαγγελματιών

05

Έξοδα διαφόρων τρίτων

64.9806

64.98.99

Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα

64.99

(Λ/58.04)

64.99.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
99
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TOICOIICAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 5.00

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων

6 5 .0 0 .0 0

Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μη

μετατρέψιμων σε

μετοχές
01

Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. μετατρέψιμων σ ε μετοχές

02

Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα ΙΜ μη μετατρέψιμων σε

03

Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα ΙΜ μετατρέψιμων σε

04

Τόκοι και έξοδα δανείων σε ΙΜ μη μετατρέψιμων σε

μ ετοχές

μετοχές

μ ετοχές

05

Τόκοι και έξοδα δανείων σε ΙΜ μετατρέψιμων σε μετοχές

6 5 .0 0 .0 6

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων

Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Δρχ.
Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα I N
Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε I N
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
Ταμιευτήρια
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις σ ε Δρχ.
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις σ ε I N
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
εταίρους και διοικούντες
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων
σε Δρχ.
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων
σε I N
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
το δημόσιο από φόρους
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
ασφαλιστικά ταμεία

80

προς

όδ,οιη
65.0198

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων

65.0199

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων

υποχρεώσεων σε Δρχ.

υποχρεώσεων σε ΙΜ

65.02

Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών

6 5 .0 2 0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών
εγγυημένων με αξιόγραφα
6 5 .0 3 .0 0
01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
χορηγήσεων για εξαγωγές

6 5 .0 4 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων
Τραπεζικών χορηγήσεων

6 5 .0 5 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

6 5 .0 6 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με Ός ανάγκες κάθε μονάδας

Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων και
χρηματοδοτήσεων

6 5.07 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και
χρηματοδοτήσεων

6 5 .0 8 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

65.09

Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου

6 5.09 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

65.Κ)

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

65.10.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

65.90
65.91

65.98

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα

65.98.00

Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων

65.98.99

65.99

Διάφορα έξοδα Τραπεζών

Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένοι τόκοι και
συναφή έξοδα (Λ/58.05)

65.99.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
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ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΗΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΗΤΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

66.00

Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

66.00.00
01

Αποσβέσεις Ορυχείων

02

Αποσβέσεις Μεταλλείων

03

Αποσβέσεις Λατομείων

04
05

Αποσβέσεις Φυτειών

06

Αποσβέσεις Δασών

07

-----------

08

__________

09

__________

10
11

Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεω ς

12

Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτό ς εκμεταλλεύσεω ς

13

Αποσβέσεις Λατομείων εκτό ς εκμεταλλεύσεω ς

14
15

Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεω ς

16

Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεω ς

17

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων

66.0100
01

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπτρετήσεως
μεταφορών

02
66.0103

Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
Αποσβέσεις διαμορφώσειος γηπέδων

04
05
06
07

Αποσβέσεις κπρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε
ακίνητα τρίτων
Απσσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σ ε
ακίνητα τρίτων

09

Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων

10

Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

11
12
13
14

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός
εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών
εκτός εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός
εκμεταλλεύσεω ς

19

20
21

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε
ακίνητα τρίτων εκ τό ς εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σ ε
ακίνητα τρίτων εκτό ς εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεω ς

25
26

Αποσβέσεις μηχανπμάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων
λοιπσύ μηχανολογικού εξοπλισμού

660200

Αποσβέσεις μηχανημάτων

660201

Αποσβέσεις τεχνικώ ν εγκαταστάσεων

02

Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων 'χειρ ό ς'

03

Αποσβέσεις εργαλείω ν

04

Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσιισκευών

05

Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων

06

Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

07

Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

08

Αποσβέσεις τεχνικώ ν εγκαταστάσεων σε ακίνητα
86

τρίτων

09

Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων

Κ)
ΤΙ

Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτό ς εκμεταλλεύσεως
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός
εκμεταλλεύσεως

12

Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων 'χ ειρ ό ς' εκτός
εκμεταλλεύσεοος

13
14

Αποσβέσεις εργαλείων εκτό ς εκμεταλλεύσεω ς
Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός
εκμεταλλεύσεοος

15

Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός
εκμεταλλεύσεως

16

Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
εκμεταλλεύσεοος

17

Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεοος
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα

τρίτων

εκτός εκμεταλλεύσεοος
19

Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεοος

66.03

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

66.03 .0 0

Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεοοφορείων

01

Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αιποκινήτων

02

Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
Χρήσεως

87

03

Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

04

Αποσβέσεις πλωτών μέσων

660 3.05
06

Αποσβέσεις εναέριων μέσων
Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

07
08
09

Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς

Ό

Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός
εκμεταλλεύσεω ς

η

Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

12

Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών Βδικής χρήσεως εκτό ς εκμεταλλεύσεω ς

13

Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

14

Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεω ς

15

Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεω ς

16

Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός

17

__________

εκμεταλλεύσεοχ;

Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός
εκμεταλλεύσεως

66.03.99
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

66.04
6 6 .0 4 0 0

Αποσβέσεις επίπλων

01

Αποσβέσεις σκευών

02

Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

03

Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων

04

Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

05

Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων

06

Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

07

__________

08

Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

09

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

Κ)

Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεοος

H

Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

12

Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

66.04.13

Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ηλεκτρονικών συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεοχ;
Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεοχ; και μεταφοράς

εκτό ς

εκμεταλλεύσείος
Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσετος
Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
εκμεταλλεύσεω ς
17
Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
εκμεταλλεύσεοος
19

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως

66.04.20

66.04.99

66.05

Αποσβέσεις ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
αποσβέσεως

6 6.05 .0 0

Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρι^^εως
89

01

ΑποσΒέσεις δικακομάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

02

Αποσβέσεις δικαιοομάτων εκμεταλλεύσεοχ; ορυχείων

03

Αποσβέσας λοιπών παραχωρήσεων

μεταλλείων - λατομείων

04

Αποσβέσεις δικαιοομάτων χρήσεων ενσώματων πάγιων
στοιχείων

05

Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων

06

Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείω ν - μεταλλείων λατομείων
Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως
ομολογιακών δανείων
Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις συναλλαγμαηκώ ν διαφορών από πιστώσεις και
δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων
Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεω ς και εξοφλήσεως
ομολογιών
Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως
Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής
περιόδου
19
6 6.05 20

Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσε(ος

66.06

66.90
66.91

66.99

Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως
(Λ/58.06)

66.99.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

67

68

68.00

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

6 8 0 0 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
99

68.01

Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε
λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις

68.0100

91

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

68.02

68.09

Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

6 8.09.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
99

68.Κ)

68.90
68.91

68.99

Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
(Λ/58.08)

6 89 9.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
99

OPTANIICA F-O AA ΙΓΑΓ ΗΛΟΣ YHQICATAITHMATQN

ΐΐΑΛΛΟΝΚΕΝΙΡΏΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρησεως)

6 90

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ Ε Ο Δ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.60

691

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ Ε Ο Δ Α ΤΡΠΏΝ

692

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.61

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ62
693

ΦΟΡΟΙ - ΤΈΛΗ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ63

694

ΔΙΑΦΟΡΑ Ε Ο Δ Α
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ64

695

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ65

696

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ Π01ΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕ Π Ο
ΛΕΓΓΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ66

697

_____________
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ68

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠωλΓ^σεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
Πωλιν^εις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων

Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προΒλέψεις
εκμεταλλεύσεω ς
Οργανικά έσοδα κατ’ είδος υποκαταστημάτων ή άλλων
κέντρων

ΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ICAT’ ΒΑΟΣ

70

7 0 .0 0
70.01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

με

διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
70.94
70.95

Επιστροφές πωλήσεων

70.96

Διάμεσος λογ. πωλήσεων

70.97

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

70.98

Εκπτώσεις πωλήσεων

70.99

Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων {Α/5820)

ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟίΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ HMITEAQN

7100
7101
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
7194
7195

Επιστροφές πωλήσεων

7196

Διάμεσος λογ. πωλήσεων

7197

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

7198

Εκπτώσεις πωλήσεων

7199

Προϋπολογισμένες πωλήσεις προϊόντων έτοιμων
και ημιτελών (Λ/58.21)

με

ΠΟΛΗΤΗΤ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ICAI ΑΧΡΗΣΤΟΥ
YAIICQY

7200
7201
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις

ανάγκες κάθε μονάδας

με

διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού των εξής
αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 2 :
Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
Πωλήσεις πρώτων και Βοηθητικών υλών - υλικών
συσκευασίας
Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών
Πωλήσεων ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων
Πωλήσεις ειδών συσκευασίας και του λογαριασμού:
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
7294
7295

Επιστροφές πωλήσεων

7296

Διάμεσος λογ. πωλήσεων

7297

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

7298

Εκπτώσεις πωλήσεων

7299

Προϋπολογισμένες πωλήσεις προϊόντων έτοιμων

και

ημιτελών (Λ/56.22)

(Έσοδα οπό παροχή υπηρεσιών)

73.00
7301
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις

ανάγκες κάθε μονάδας με

διάκριση σ ε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

73.94
73.95
73.96

Διάμε(Χ)ς λογ. πωλήσεων

73.97

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

73.98

Εκπτώσεις πωλήσεων

73.99

Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/58.23)

74

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

74.(Χ>

Επιχορηγήσεις πωλήσεων

7 4 .0 0 .0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μσνάδας

Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

74.01
74.0100

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με πς ανάγκες κάθε μονάδας

Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

74.02
7 4 .0 2 0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με πς ανάγκες κάθε μονάδας

74.03

74.90
74.91

Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων

74.98.00

Αποζημιώσεις από πελάτες

01

Έσοδα από μερική χρησιμσποίηση ειδών συσκευασίας

02

Αποζημιώσεις από αβαρίες

74.98.03

74.99

Προϋπολογισμένες - Προεισπραγμένες
επιχορηγήσεις

και διάφορα έσοδα πωλήσεων

(Λ/58.24)

75

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.00

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

7 5 .0 0 .0 0

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου

01

Έσοδα από χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας

02

Αποζημιώσεις από αβαρίες

74.98.03

74.98.99

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικά

75.01

75.0100

Έσοδα από παροχή κατοικιών

01

Έσοδα εστιατορίου

02

Έσοδα κυλικείου

750103

75.0199

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

75.02

Προμήθειες - Μεσιτείες

7 5 .0 2 0 0

01

Προμήθειες από α γορές για λογαριασμό τρίτων
Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

750202

75.0299

Λοιπές προμήθειες και μεσιτείες

75.03

Έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις

75.03.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

75.04

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

75.04.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

75.05

Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

750500

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας
99

75.06

Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

75.06.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με η ς ανάγκες κάθε μονάδας

Ενοίκια μεταφορικών μέσων

75.07
75.07.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

75.08

Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

7 5 .0 8 0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων (π.χ.
μεταλλευτικών

παραχωρήσεων)

75.09 .0 0
01

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κύβε μονάδας

75.Χ)

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

75,10.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

75.90
75.91

Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα
παρεπόμενων ασχολιών (Λ/5855)

76

FTOAAICEOAAAIQN

76.00

Έσοδα συμμετοχών

7 6 .0 0 .0 0

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εσωτερικού

01

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εσωτερικού

02

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εξωτερικού

03

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εξωτερικού

04

Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εσωτερικού

05

Έσοδα από συμμετοχή σ ε προσωπικές εταιρίες εξωτερικού

06

Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικού

07

Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικού

Κ)ΐ

76.00.99

Λοιπά έσοδα από συμμετοχές

76.01

Έσοδα χρεογράφων

76.0100

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εσωτερικού

01

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εσωτερικού

02

Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων

03

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

04

Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου

05

Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εξωτερικού

06

εσωτερικού

·

Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
εταιριών εξωτερικού

07

Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων

08

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

εξωτερικού

76.0109

76.0198

Έσοδα λοιπών χρεογράφων εσωτερικού

76.0199

Έσοδα λοιπών χρεογράφων εξωτερικού

76.02

Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

7 6 .0 2 0 0

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

76.03

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

76.03.00

01

Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού
Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού

02

Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού

03

Τόκοι χορηγημένων δανείων

04

Τόκοι τρεχούμενων λογαριασμών πελατών

05

Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών

06

Τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων

07
76.03.08

76.03,99

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

76.04

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και
χρεογράφων

7 6.04 .0 0
76.04.01

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών
Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε
λοιπές πλην Λ Ε επιχειρήσεις

02
76.04,03

76.04.99

76.05

76.90
76.91

Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων

76.98

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

75.98.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με π ς ανάγκες κάθε μονάδας

76.99

Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα
κεφαλαίων (7V/58.26)

76.99.00

01
Ανάπτυξη σύμφωνα με π ς ανάγκες κάθε μονάδας

ΙΔ10ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΠΩΝ ICAI ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΧΜΕΤΑΛΑΕΥΣΕΩΣ
Ιδιοπαραγωγή και Βελτιώσεις παγίων

78.00
7 8.00 .0 0

Εδαφικών εκτάσεων

01

Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κπρίων -

02

Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού

03

Μεταφορικών μέσων

04

Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05

Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση

06

Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς

Τεχνικών έργων

μηχανολογικού εξοπλισμού

αποσβέσεως

7aoi

78.04
78.05

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων
εκμεταλλεύσεως
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

78.05.09

Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

78.05.99

78.90
78.91

Προϋπολογισμένη παραγωγή ιδιοχρησιμοποιούμενων
πάγιων στοιχείων και προϋπολογισμένη
χρησιμοποίηση

προβλέψεων (Λ/58.28)

7899.00
01

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας

OPTANItCA ΕΣΟΔΑ ICAT’ ΕΙΔΟΣ YπOICATAΣTHMATQN Π
ΑΔΑΩΝ ICENTPQN (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής
χρήσεως)

790

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Β4Π0ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.70

791

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΜ ΤΈΛΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.71

792

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.72

793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΤΜΈΣ1ΩΝ (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.73

794

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.74

795

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.75

796

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.76

797

798

1ΔΌΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΜΟΠΟΙΕ^ΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ.78
106

