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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή ασχολείται με ένα θέμα το οποίο είναι βασικό όσο
αφορά την σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Είναι βασικό μια
επιχείρηση να τηρεί σωστά τους λογαριασμούς των εξόδων της ώστε να
μην αντιμετωπίζει προβλήματα με τις κρατικές υπηρεσίες και ακόμα
περισσότερο να μην λειτουργεί εις βάρος της.
Η σωστή λογιστική απόδοση των εξόδων επιτρέπει την επιχείρηση
να έχει την σαφή εικόνα για κάθε της έξοδο ώστε να μπορεί να προβλέπει
και να προγραμματίζει τις επόμενες κινήσεις της. Η σωστή απόδοση παίζει
ρόλο και στο αν η επιχείρηση θα μπορέσει να εκπέσει από τα ακαθάριστα
της έσοδα τα ποσά αυτά των εξόδων ώστε να μην ιρορολογηθεί και για
αυτά.
Για να παρακολουθήσουμε τους ποιο πάνω προβληματισμούς μας
πρέπει να ξέρουμε το λογιστικό σχέδιο και τους λογαριασμούς που θα μας
βοηθήσουν στην απεικόνιση των εξόδων. Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν
ομαδοποιηθεί και βρίσκονται στην ομάδα 6 του λογιστικού σχεδίου την
οποία θα αναλύσουμε στο κυρίως θέμα της εργασίας αυτής.
Οσον αναφορά τώρα τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται η
εργασία αυτή, είναι α) στις επιχειρήσεις τρίτης κατηγορίας ( δηλαδή σε
αυτές που τηρούν τα βιβλία τους κατά την διπλογραφική μέθοδο) είτε είναι
εμπορικές είτε είναι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές και β) στις επιχειρήσεις
και πάλι της τρίτης και δεύτερης κατηγορίας βιβλίων που παρέχουν
υτυηρεσίες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματιστηριακές κ.α.).
Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, καθώς και των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή
βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, εφόσον αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται
αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριεττικής Περιόδου,
εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των
δαπανών που κάνει η επιχείρηση για την επίτευξη του σκοπού της.
Τα έξοδα αυτά είναι;
• Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού.
• Τα έξοδα - δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την επίτευξη
του σκοπού της, τα οποία μπορεί να είναι
α) Αμοιβές και έξοδα τρίτων για παροχή υττηρεσίας προς την επιχείρηση
από τρίτους.
β) Παροχές τρίτων προς την επιχείρηση από οργανισμούς και άλλες
υπηρεσίες σε ηλεκτρικό ρεύμα, φωταέριο, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες,
ενοίκια κ.α.
γ) Φόροι - τέλη, για φόρο εισοδήματος, εισφορά προς ΟΓΑ, τέλη
κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων. Δημοτικοί φόροι και τέλη κ.α.
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δ) Διάφορα έξοδα όπως έξοδα μεταφορών, ταξειδίων, προβολής και
διαφήμισης, εκθέσεων - επιδείξεων, συνδρομές - εισιρορές, δωρεές και
επιχορηγήσεις κ.α.
ε) Τόκοι και συναφή έξοδα όπως τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων,
λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.α.
στ) Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
ζ) Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως.
• Το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία ή
επιτηδευματία, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.
• Η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά
ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους του
Κράτους κ.α.
• Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση
ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους.
Ο κυριότερος νόμος που καταγράφει όλες τις δαπάνες που
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα είναι ο 2238 /
1994 και βάση του νέου φορολογικού νόμου 2753/99 που του προσθέτει
κάποιες παραγράιρους και τροποποιεί κάποιες άλλες. Με την βοήθεια των
νόμων, διατάξεων και γνωματεύσεων του Κράτους ακολουθεί αναλυτική
παρουσίαση των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση στο κυρίως
θέμα που ακολουθεί.

Η ΟΜΑΔΑ 6 ΤΟΥ Ε.Γ.Α.Σ.

Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ’ είδος τα
έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως, καθώς
επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και
προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος
Διευκρινίζεται ότι στους λογαριασμούς της ομάδας 6 δεν καταχωρούνται;
• Ποσά που αφορούν επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Τα ποσά αυτά
καταχωρούνται σε οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 3, με
εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις ιδιοκατασκευές και λαμβάνονται
υπόψη κατά την κοστολόγηση τους, οπότε με τα σχετικά ποσά
χρεώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της ομάδας 1, με πίστωση του
λογαριασμού 78.00 « ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων » .
• Ποσά που αφορούν ζημιές και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, τα
οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81
«προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους » .
• Ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση, τα
οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 83
«προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους » .
• Οι πρόσθετες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων , οι
οποίες καταχωρούνται στο λογαριασμό 85 « αποσβέσεις παγίων μη
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος » .
• Ποσά που αφορούν φόρο εισοδήματος, επι των κερδών της χρήσης τα
οποία, σαν αφαιρετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 88,08 « φόρος εισοδή
ματος » .
Τα υπολογιστικά ή τεκμαρτά έξοδα (π.χ. τόκοι ίδιων κεφαλαίων,
αμοιβή επιχειρηματία στις προσωπικές εταιρίες και ατομικές επιχειρή
σεις, ασφάλιστρα ), τα οποία δεν συνδέονται με εκταμίευση και δεν
λογιστικοποιούνται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα της γενικής
λογιστικής.
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2.1

60 « Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Κ Α Ι ΕΞΟΑΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »

2.1.1

Περιεχόμενο του λογαριασμού

Στο λογαριασμό 60 «αμοιβές
και έξοδα προσωπικού »
καταχωρούνται όλες οι αμοιβές που καταβάλλει η επιχείρηση στο
προσωπικό της , το οποίο συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης
εργασίας καθώς και όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για το
προσωπικό αυτό. Αντίθετα , δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό 60
αλλά στον 61 «αμοιβές και έξοδα τρίτων »
οι αμοιβές που
καταβάλλει και τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για τους
τρίτους , οι οποίοι δεν συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασί
ας .
Επισημαίνεται ότι στο σχολιαζόμενο λογαριασμό καταχωρούνται
μόνο οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που αφορούν τη χρήση . Εάν
για οποιονδήποτε λόγο η επιχείρηση προβεί σε οποιανδήποτε μορφής
παροχές στο προσωπικό αυτές δεν καταχωρούνται στο σχολιαζόμενο
λογαριασμό 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού » , αλλά σε
κατάλληλους υπολογαριασμούς
του 82
« έξο δα
προηγούμενων
χρήσεων » . Σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του τελευταίου αυτού
λογαριασμού 82 , και όχι στον σχολιαζόμενο λογαριασμό 60 , καταχωρούνται επίσης και τα ποσά που τυχών καταβάλει η επιχείρηση εφάπαξ ή
περιοδικά σε χρήμα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της μετά το
χρόνο συνταξιοδοτήσεως του .

2.1.2.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση της δαπάνης.

Εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα : « τ α έξοδα μισθοδοσίας
και αμοιβής του προσωπικού ειρόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού,
εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική
απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών » (άρθρο 31
παρ. 1 του ν.2238 /1994 )
Στην κατηγορία των εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού περιλα
μβάνονται οι κάθε είδους αμοιβές που χορηγούνται στο εργατουπαλ
ληλικό προσωπικό της επιχειρήσεως για παρούσα και παρωχημένη
υπηρεσία άσχετα αν η αμοιβή αυτή παρέχεται σε χρήμα ή σε είδος ( οι
αμοιβές όμως για παρωχημένη εργασία παρακολουθούνται σε υπολ/σμο
του 82)
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‘Όταν οι πρόσθετες ή έκτακτες παροχές στο προσωπικό δεν
υπόκεινται σε εισιρορές υπέρ του ΙΚΑ ή των άλλων ασ(|Μχλιστικών οργα
νισμών σύμφωνα με την νομοθεσία τους, τότε οι παροχές αυτές
εκπίπτουν νόμιμα από τα ακαθάριστα έσοδα, χωρίς να απαιτείται η
καταβολή εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Σε περίτττωση πολλαπλής απασχόλησης οφείλεται από τον εργοδότη
εισιρορά υπέρ του ΙΚΑ . Συνεπώς για την έκπτωση των αμοιβών της
εργασίας αυτής, απαιτείται καταβολή στο ΙΚΑ της ασφαλιστικής
εισιροράς του εργοδότη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης είναι
τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αμοιβές να βρίσκονται σε σχέση
μίσθωσης εργασίας με την επιχείρηση, δηλαδή η προσφορά πραγμα
τικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση.
Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης η
επιχείρηση να έχει υποβάλει σχετική δήλωση και να έχει καταβάλει τι
(ρόρο μισθωτών υπηρεσιών που παρακράτησε από τις αμοιβές του
προσωπικού της.
Αναγνωρίζονται προς έκπτωση όχι μόνο οι προβλεπόμενες από
το νόμο ή από τη σύμβαση εργασίας αμοιβές, αλλά και οι παροχές που
καταβάλλει η επιχείρηση στο προσωπικό της οικειοθελώς, αρκεί η δαπάνη
να είναι παραγωγική, δηλαδή να ενεργείται προς το συμφέρον της
επιχειρήσεως και ο εργαζόμενος να έχει προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες
σε αυτήν
Εκπίπτονται και « τα έξοδα μισθοδοσίας του υπαλληλικού
προσωπικού της επιχειρήσεως που συνδέεται με τον εργοδότη με
συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον τέταρτο βαθμό,
εφ’οσον καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές
κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο DCA ή άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς » (άρθρο 31 παρ. I του ν. 2238/1994 ). Αν
όμως δεν επιτρέπεται από το νόμο η ασφάλισή τους, η έκπτωση γίνεται
μόνο εφόσον οι υπάλληλοι προσφέρουν αποδεδειγμένα πραγματική
εργασία στην επιχείρηση όπως και οι άλλοι υπάλληλοι. Ο σύζυγος ή η
σύζυγος του εργοδότη καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου
βαθμού υπάγονται σε υποχρεωτική ασιράλιση στο ΙΚΑ, ειρόσον προ
σφέρουν υπηρεσίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εξ- υπακούεται ότι
το ποσό της αμοιβής του συγγενούς είναι εύλογο, δηλαδή ανάλογο με
την παρεχόμενη υπηρεσία λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που
επικρατούν στην επιχείρηση.
Δεν εκπίτττει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά ιρορολογείται ως
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, η αμοιβή που τυχών αποσύρει από
την ατομική του επιχείρηση ο ετιιχειρηματίας ακόμη κι αν προσφέρει σε

αυτήν πρόσθετες υττηρεσίες, εφόσον η ιδιότητα του εργοδότη και
μισθωτού συμπίπτουν στο πρόσωπο του επιχειρηματία και συνεπώς
ελλείπει η υπαλληλική σχέση. Η αμοιβή του επιχειρηματία λοιπόν που
καταβλήθηκε σε αυτόν και καταχωρήθηκε σε οποιονδήποτε λογαριασμό
δαπάνης πρέπει να προσαυξήσει τα κέρδη της χρήσεως, δηλαδή πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως λογιστική διαφορά.
Προκειμένου για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και τιεριορισμένης ευθύνης εταιρίες, τις κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές
εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η διάταξη εφαρμόζεται στην περί
πτωση που η συγγενική σχέση υπάρχει μεταξύ εργαζόμενου και
κάποιου από τα μέλη της εταιρίας, κοινοπραξίας ή κοινωνίας ( άρθρο
31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ) ή προκειμένου για ανώνυμη εταιρία
μεταξύ εργαζομένου και διοικητικού συμβούλου της εταιρίας ( άρθρο
105 παρ. 2 του ν. 2238 / 1994 ).
Κατ’ εξαίρεση, από τα ακαθάριστα έσοδα των ομόρρυθμων και
ετερόρρυθμων εταίρων, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν
επιχείρηση ή επάγγελμα, των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών,
των συμμετοχικών ή αφανών και των κοινοπραξιών καθώς και των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε
είδους απόλαβές των εταίρων ή μελών τους ( άρθρο 31 παρ. 1 του ν, 2238 /
1994).
Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η
δήλωση ιρόρου εισοδήματος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές
αυτού δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης και ετηβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του λογιστή μέχρι το ένα
τέταρτο (1/4) των ετήσιων αποδοχών του ( άρθρο 31 παρ. 11 του ν. 2238
/1994 ).
Από τις αποδοχές του προσωπικού παρακρατείται κατά την
καταβολή τους (ρόρος μισθωτών υττηρεσιών από τον εργοδότη που
απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2238 / 1994, όπως εν εκτάση
αναπτύσσεται στα σχόλια του λογαριασμού 54.03.00.
Σε περίτττωση που το φόρο μισθοοτών υπηρεσιών καταβάλει εξ
ιδίων η επιχείρηση τα καταβληθέντα ποσά δεν εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως ( άρθρο15 παρ.1 του ν.δ. 4444 / 1964
και άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταβάλει σε μισθωτό υπάλληλο
ή εργάτη το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στις αποδοχές του, το ποσό
του (ρόρου αυτού θα προσαυξήσει τις αμοιβές του μισθωτού. Ο οποίος θα
φορολογηθεί με το ποσό της αμοιβής του προσαυξημένου και με το
φόρο, ενώ η ετηχείρηση δεν δικαιούται να εκπέσει από τα κέρδη της το
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ποσό του φόρου. Υπόψη και η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 /
1994, σύμφωνα με την οποία δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι
από την επιχείρηση κάθε είδους (ρόροι που βαρύνουν τρίτους .
Για να εργασθεί ένα μέλος του Δ.Σ. στην ανώνυμη εταιρία ως
μισθωτός αυτής πρέπει να καταρτιστεί €ώμβαση εργασίας μεταξύ αυτού
και της εταιρίας, η οποία πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από τη γενική
συνέλευση των μετοχών. Η έγκριση αυτή δεν απαιτείται να γίνεται
κάθε χρόνο, αλλά αρκεί η εφάπαξ έγκριση. Για κάθε όμως
(χναπροσαρμογή του μισθού του μέλους Δ.Σ. απαιτείται προέγκριση της
γενικής συνελεύσεοκ των μετόχων. Αν ο μισθωτός της εταιρίας
διορισθεί στη συνέχεια μέλος του Δ. Σ. αυτής χωρίς να σταματήσει να
εργάζεται ως μισθωτός, τότε η σύμβαση αυτή της εξατρημένης εργα
σίας δεν χρειάζεται έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων,
ειρόσον οι όροι της συμβάσεως δεν έχουν μεταβληθεί μετά το διορισμό του
ως μέλος του Δ.Σ.

2.1.3. Πλασματική επιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών Ε.Π.Ε.
και οι μισθοί των εταίρων των προσωπικών εταιριών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994
από τα ακαθάριστα έσοδα των ομόρρυθμων, των ετερόρρυθμων και των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε
είδους απολαβές των εταίρων. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 109 παρ. 1 και 2 του ν. 2238 / 1994 , ειδικά για τις εταιρίες
περιορισμένης ευθύνης ο ιρόρος υπολογίζεται με συντελεστή 35% στα
καθαρά κέρδη που απονέμουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά
καθαρά κέρδη, επιχειρηματικής αμοιβής
για (ρυσικά
πρόσωπα
διαχειριστές εταίρους και μέχρι τρείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εταιρία με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Η ανωτέρω επι
χειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμβανομενη, από το ήμισυ των
συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας που δηλώνονται με την αρχική
εμπρόθεσμη δήλωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειριστών.
Η παραπάνω επιχειρηματική αμοιβή είναι καθαρά υπολογιστικό
φορολογικό έξοδο που δεν καταχωρείται στους λογαριασμούς εξόδων της
εταιρίας, συμπεριλαμβάνεται όμως στις ατομικές δηλώσεις των δια
χειριστών εταίρων προκειμένου να υποβληθεί επ’ονόματι τους σε φόρο
εισοδήματος.
Οι επιχειρηματικές αμοιβές που καταβάλλουν οι προαναφερόμενες εταιρίες στους διαχειριστές τους καταχωρούνται στους αρμό
διους λογαριασμούς εξόδων των πρωτοβαθμίων 60 ή 61 ανάλογα
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με την σύμβαση που διεπει τη σχέση τους με την εταιρία, εξαρτημένης
εργασίας ή μη και στη δήλωση (ρορολογίας της εταιρίας αντιμετωπίζονται
ως λογιστικές διαφορές, φερόμενες σε αύξηση των φορολογητέων κερδών.

2.1.4. Λογαριασμοί 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού»
60.01 «Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού»
Στους λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται οι κάθε είδους αμοιβές
του έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί
αυτοί, στην περίπτωση που η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται με
συμψηφιστική εγγραφή, ^^εώνονται, με βάση μισθοδοτικές καταστάσεις ή
ατομικές εκκαθαρίσεις, με τις ονομαστικές αποδοχές του προσωπικού.
Στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που
καταβάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη διοικητικού
συμβουλίου ανωνύμων εταιριών, για υπηρεσίες που παρέχουν στην
επιχείρηση με βάση τη σύμβαση μισθώσεως εργασίας, όπως για το λοιπό
έμμισθο προσωπικό. Οι αμοιβές αυτές καταχωρούνται στο σχολιαζόμενο
λογαριασμό στο ονομαστικό τους ποσό, τα δε παρακρατούμενα ποσά για
ασιραλιστικές εισφορές, ιρόρο εισοδήματος κ.α. καταχωρούνται στην
πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων.

2.1.5. Ενδεικτικές εγγραφές του λογ. 60
Α) Ακολουθεί εγγραφή η οποία αποδίδει τις αμοιβές και τα έξοδα
του έμμισθου προσωπικού της επιχείρησης κάθε μήνα μέχρι και την
καταβολή του μισθού, τις εργοδοτικές εισφορές και την καταβολή τους.
00/00
X
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
00000
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωτηκού
60.00.00 Τακτικές αποδοχές εμμίσθων
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές.
60.03.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας.
53.00. 00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασιραλίσεων (ΙΚΑ)
55.00. 00 Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης.
54.03.02 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού.
Μισθοδοσία Νοεμβρίου 1999
00/00
00/00

Π

00000

00000
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53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
53.00.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Εξόφληση μισθοδοσίας μηνός..........
00/00
00/00
55 ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασςκχλίσεων (Ι.Κ.Α.)
55.00.00. Αογαριασμός τρέχουσας κίνησης.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Αγορά ενσήμων μηνός..........
00/00
00/00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΑΗ
54.03 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού.
54.03.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Χαρτόσημο μισθοδοσίας............
00/00

00000

00000

00000

00000

00000

00000

Β) Σε ττερίττιωση που οι αμοιβές προσωπικού καταβάλλονται σε
ημερομίσθιο προσωπικό τηρούμε την εγγραφή μισθοδοσίας ακολούθως.
00/00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
60.01.00 Τακτικές αποδοχές.
60.03.00 Εργοδοτικές εισιρορές ΙΚΑ
60.03.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας.
53.00.00 Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες
55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασιραλίσεων (ΙΚΑ)
53.03.02 Φόροι -Τέλη αμοιβών προσωπικού
Μισθοδοσία Νοεμβρίου 1999
00/00

00000

00000
00000
00000

00/00

U
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ss ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
53.00.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Εξόφληση μισθοδοσίας μηνός........
00/00
00/00
55 ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
55.00.00 Αογαριασμός τρέχουσας κίνησης
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Αγορά ενσήμων μηνός...........
00/00
00/00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΑΗ
54.03 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
54.03.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υτιηρεσιών.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Χαρτόσημο μισθοδοσίας διμήνου......
00/00

00000

00000

00000

00000

00000

00000

Γ) Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν, εκτός από τις αμοιβές και
εργοδοτικές εισφορές, παροχές και έξοδα που πραγματοποιούνται για το
προσωπικό της επιχείρησης όπως π.χ. είδη ενδύσεως κ.α.
00/00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.
60.02.00 Είδη ενδύσεως
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
53.00.00 Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες

00000

00000

00/00

Δ) Σε περίπτωση απολύσεως προσωπικού που εκ του νόμου δικαι
ούται αποζημίωση, αυτή αποδίδεται με την ακόλουθη εγγραφή.
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_______________________________ 00/00__________________________________

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.05 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από
την υττηρεσία.
60.05.00 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από
την υπηρεσία έμμισθου προσωπικού.
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
53.00.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.
Αποζημίωση απόλυσης.
00/00

00000

00000

2.1. 6 . Οι κυριότεροι υπολογαριασμοί του 60
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού.
60.00.00 Τακτικές αποδοχές
01 Οικογενειακά επιδόματα
02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόληοτης
03 Δώρα εορτών
0 4 ..............
60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
60.01.00 Τακτικές αποδοχές
01 Οικογενειακά επιδόματα
0 2 .....................
60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
60.02.00 Είδη ενδύσεως
01 Έξοδα στεγάσεως
02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου
0 3 ..............
60.03 Εργοδοτικές εισιρορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές
0 1 ......................
04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας
60.04 Ερ/κες εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθειου προσωπικού
60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.
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0 1 .................

60.05 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υττηρεσία
60.05.00 Αποζ. Απολύσεως ή εξόδου από την υπηρ. ημερομ. προσ.
0 1 ....................
60.06 ..............
60.99 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμενες αμοιβές, έξοδα και παροχές
προσωπικού.

2,2

2.2.1

61.

« Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν »

Περιεχόμενο του λογαριασμού 61

Στον προκείμενο λογαριασμό και τους υπολογασιασμούς του
καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα που λογίζονται και κατάβάλλονται
σε τρίτους, δηλαδή σε πρόσωπα με τα οποία η επιχείρηση δεν συνδέεται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας . Ειδικότερα στον παρόντα λογαριασμό
καταχωρούνται:
- Οι αμοιβές και τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελματιών που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
- Οι αμοιβές και τα έξοδα των μη ελεύθερων επαγγελματιών τρίτων
που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Οι αμοιβές τρίτων που δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
Τα έξοδα που καταβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε
διάίρορους τρίτους όταν από αυτά δεν γίνεται παρακράτηση (ρόρου
εισοδήματος δεν καταχωρούνται στον παρόντα λογαριασμό αλλά στους
υπολογαριασμούς του 64.98 «διάφορα έξοδα».
Οι αμοιβές των τρίτων για υττηρεσίες κατασκευής πάγιων
στοιχείων της επιχειρήσεως ( π.χ. αμοιβές μηχανικών, μηχανολόγων,
κ.τ.λ. ) , δεν καταχωρούνται στο σχολιαζόμενο λογαριασμό 61, αλλά
καταχωρούνται απευθείας σε χρέωση των λογαριασμών των παγίων
στοιχείων, γιατί συνιστούν ειδικά έξοδα και συνεπώς στοιχεία διαμορφοτικά του κόστους κτήσεως των πάγιων στοιχείων. Είναι όμως δυνατό,
για τη διευκόλυνση της καταρτίσεως φορολογικών δηλώσεων, οι αμοιβές

y
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αυτές να καταχωρούνται αρχικά σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του
61 και στη συνέχεια,να μεταφέρονται σε χρέωση των αρμόδιων
λογαριασμών των πάγιων στοιχείων.
Διευκρινίζεται ότι:
■ Ως ελεύθεροι επαγγελματίες χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα που κα
τονομάζονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994.
■ Ως τρίτοι χαρακτηρίζονται οι επαγγελματίες που δεν συνδέονται με
την επιχείρηση με εξαρτημένη εργασία και δεν θεωρούνται ελεύθεροι
επαγγελματίες ( π.χ. δακτυλογράιροι, πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές, καθαρίστριες ), καθώς και τα πρόσωπα που δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως επιτηδευματίες κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και
συνεπώς αυτά δεν υποχρεούνται στην έκδοση των στοιχείων που προ
βλέπει ο Κώδικας αυτός ( π.χ. νοικοκυρές, φοιτητές, μαθητές κτλ)
Οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών τρίτων
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, χαρακτηριζόμενες
ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως ( άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ),
εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των δαπανών
Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αμοιβές σε υπαλλήλους της
εταιρίας οι οποίοι είχαν παράλληλα και την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία υπό την
ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και οι οποίοι εξέδωσαν για την
είσπραξη της αμοιβής τους αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

2.2.2. Οι κυριότεροι υπολογαριασμοί του ΐ€ύριου 61.
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων
61.00.....
61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες
σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου.
61.01......
61.02 Αοιπές προμήθειες τρίτων.
61.02.00 Προμήθειες για αγορές.
61.02......
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους.
61.03.00 Επεξεργασίες (φασόν)
61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (σέρβις)
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61.03......
61.04.....
61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισο
δηματος
61.90.00 ..........
61.90....
61.91 Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλη
πωλήσεων
61.92 .....
61.93 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών.
61.94 Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα Τεχνικά ‘Εργα.
61.94.00 Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως
εργασιών Τεχνικών Εργων.
61.98 Αοιπές αμοιβές τρίτων.
61.98.00 ..........
61.99 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρί
των

2.2.3. Ενδεικτικές εγγραφές του 61
α) Η αμοιβή των ελευθέρων επαγγελματιών όπως δικηγόρων, συ
μβολαιογράφων κ.α. που υπόκεινται σε παρακράτηση ιρόρου παρακολουθείται με την παρακάτω εγγραφή.
X
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
00000
61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων
επαγγελματιών υποκείμενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
61.00. 00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων.
61.00. 01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
αμοιβή δικηγόρου / συμβολαιογράφου
00/00

π

00000

-15-

β) Οι αμοιβές των λοιπών τρίτων που δεν χαρακτηρίζονται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.01 «Αμοιβές
και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση
(ρόρου εισοδήματος»
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
00000
61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων
επαγγελματιών υποκείμενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος
61.01.01 Αμοιβές και έξοδα διάφορων τρίτων.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

00000

γ) Οι προμήθειες που καταβάλει η επιχείρηση σε μεσίτες ή μεσο
λαβητές για την προώθηση των πωλήσεων της. Η παρακάτω εγγραφή μας
δείχνει τον τρόπο παρακολούθησης των προμηθειών.
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων
61.02.00 Προμήθειες πωλήσεις
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
προμ. για πωλ. του μήνα
00/00

X
00000

π

00000

δ) Η παράδοση πρώτων υλών από την επιχείρηση σε τρίτους να
επεξεργαστούν για λογαριασμό της (fason) εμφανίζεται με την επόμενη
εγγραφή.
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους.
61.03.00 Επεξεργασίες (fason)
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
αμοιβή σε τρίτο για επεξ....... τεμαχίων
00/00

00000

00000

ε) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους από την επιχείρηση για
μελέτες τεχνικών έργων όπως και παροχή έρευνας αγοράς για λογαριασμό
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της και δεν είναι υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου παρακολουθούνται
στους παρακάτω λογαριασμούς.
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
00000
61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες
σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
61.90.00 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχ. Έργων
61.90.01 Αμοιβές για έρευνα αγοράς.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

00000

στ) Οι εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες
καταχωρούνται και αυτοί σε υπολογαριασμό του κύριου 61 και
παρακολουθούνται με την παρακάτω εγγραφή.
00/00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
00000
61.92 Εισιρορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους
επαγγελματίες.
61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων
δικηγόρων.
61.92.01 Εισιρορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

2.3.

00000

62 « ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ » .

2.3.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού 62 .
Στους υπολογαριασμούς του 62 καταχωρούνται;
• Το αντίτιμο των παροχών κοινής ωφέλειας ( ηλεκτρικό ρεύμα ,
φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας , ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
τηλεπικοινωνίες).
• Τα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων, εκτός από εκείνα που
αφορούν στέγαση προσωπικού , τα οποία καταχωρούνται στο λο
γαριασμό 60.20.01 « έξοδα στεγάσεως » .
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• Τα κάθε μορφής ασφάλιστρα , εκτός από εκείνα που αιρορούν
ασφάλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.06 «
ασφάλιστρα προσωπικού»,καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες
μεταφοράς των αγοραζόμενων ειδών, τα οποία καταχωρούνται στους
οικείους υπολογαριασμούς του 32 « παραγγελίες στο
εξοττερικό » ή σε λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή πάγιων
στοιχείων της ομάδας 1.
• Τα κάθε είδους αποθήκευτρα .
• Το κόστος επισκευής και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων
ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους και
• Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους
υπολογαριασμούς του σχολιαζόμενου λογαριασμού 62 .
Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο λογαριασμό 62 εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα ειρόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις
που θέτει ο νόμος για την αναγνώριση των δαπανών , με εξαίρεση τις
δαπάνες των επιβατικών αυτοκινήτων που αναγνωρίζονται κατά ένα
μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238/1994 .
Στις περιπτώσεις των ενοικίων αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.τ.λ.
που κατά τα αμέσως παραπάνω προαναφερόμενα εκδίδεται « απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης »
του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. γίνεται
παρακράτηση (ρόρου 20% επί του συνολικού ποσού των ενοικίων ( ά
ρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2238/1994 .

2.3.1.1. Λογαριασμός 62.00 « Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής » .
Σε αυτόν καταχωρείται μόνο η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος
που καταναλώνεται στην παραγωγή , ενώ η αξία του ρεύματος που
καταναλώνεται για τις λοιπές λειτουργίες της επιχειρήσεως ( διοίκηση ,
διάθεση κ.τ.λ.) καταχωρείται στο λογαριασμό 62.98.00 « φωτισμός » .
Επιση μαίνεται ότι στον παρόντα λογαριασμό καταχωρείται μόνο
η αξία του για την ΕΡΤ , που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της
ΔΕΗ και συνεξοφλούνται με την αξία του ρεύματος , πρέπει να
αποχωρίζονται και να καταχωρούνται:
• τα δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος στο λογαριασμό 63.04 «
δημοτικοί (ρόροι - τέλη » και
• η εισιρορά για την ΕΡΤ στο λογαριασμό 63.98. « διάφοροι φόροι - τέλη
»

2.3.1.2. Λογαριασμοί 62.01 «Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας»
62.02 «Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας»

-18-

Σε αυτούς καταχωρείται το αντίτιμο παροχών κοινής οκρέλειας (
Ε.ΥΔ.Α.Π., κ,τ.λ.) της λειτουργίας παραγοιγής , ενώ το αντίτιμο των
παροχών αυτών των λοιπών λειτουργιών της επιχεφήσεως κατάχωρούνται στο λογαριασμό 62.98 που αναπτύσσεται ως εξής :
62.98.01 Φωταέριο ( πλην φωταερίου παραγιογής)
62.98.02 Υδρευση ( πλην υδρεύσεως παραγωγής)

2.3.1.3. Λογαριασμός 62.03 « Τ η λ επ ικ ο ιν ω νίες»
Στους υπολογαριασμούς
του
62.03
καταχωρούνται τα
τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, ταχυδρομικά και συναφή έξοδα .
α) 62.03.02 « Ταχυδρομικά ». Σ’ αυτόν καταχωρούνται τα ταχυδρομικά
και συναφή έξοδα . Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ως έξοδα
διοικήσεων.
β) 62.03.10 « Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση ». Ο λογαριασμός
δημιουργήθηκε με την γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Α. σύμφωνα με την οποία :
« Τα ποσά που καταβάλλεται στον Ο.Τ.Ε., για την αγορά τηλεκαρτών του
προς διάθεση, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 62.03 «
Τηλεπικοινωνίες » και του κενού τριτοβαθμίου του 62.03.10 ο οποίος
συμπληρώνεται με τον τίτλο « αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση ».».

2.3.. 1.4 Λογαριασμός 62.04 «Ενοίκια»
Σ’ αυτόν και τους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται τα ενοί
κια που λογίζει και καταβάλλει η επιχείρηση για τη μίσθωση ενσώματων
πάγιων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση του προ
σωπικού της, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.01 « έξοδα
στεγάσεως ».
α) 62.04.00 « Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων » σε αυτόν τον λογαριασμό
καταχωρούνται τα ενοίκια που καταβάλλει η επιχείρηση στον εκμισθωτή
ή υπεκμισθωτή εδαφικής εκτάσεως της οποίας τη χρήση αποκτά για
διάφορους λόγους.
β) 62.04.01 « Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων », σε αυτόν τον
λογαριασμό καταχωρούνται τα ενοίκια που καταβάλλει για κτίρια και
τεχνικά έργα.
Στους λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται και τα τέλη
χαρτοσήμου επί των ενοικίων τα οποία βαρύνουν την επιχείρηση.
Η δαπάνη των ενοικίων εκπίτττει ως γενικό έξοδο διαχειρίσειος (
άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ) ειρόσον συντρέχουν οι γενικές
προϋποθέσεις εκπτώσεως των δαπανών .
γ) 62.04.20-25 « Ενοίκια μισθώσεως leasing ». Ο λογαριασμός
δημιουργήθηκε με τη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Α. 106/1804/1992 που ορίζει
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ότι: τα καταβα>^.όμεν'α ενοίκια μισθώσεως ,κινητών πάγιων στοιχείων
βάσει τοί) ν. 1665 / 1986 « ε\'θίκια » και σε ιδιαίτερους τριτοβάθμιους, που
ανΌίγονται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμητές πληροφορίες.Τα
ενοίκια (μισθώματα)που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες οτυ ν. 1665 /
1986 ( εταιρίες leasing ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης θεωρούνται >ν£ΐτουργικές δαπάνες
και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή ( άρθρο 11 παρ. 9
τουν. 2367/ 1995).
Ειδικά τα προαναφερόμενα μισθώματα που αφορούν επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
2238/1994 εκπίπτουν:
- κατά ποσοστό 60% για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι
1400κ.ε
- κατά 25% για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού.

2.3.1.5. Λογαριασμός 62.05 « Ασφάλιστρα »
Στον παρόντα λογαριασμό και τους υπολογαριασμούς του
καταχωρούνται τα κάθε μοριρής ασφάλιστρα , εκτός από εκείνα που
αφορούν:
* ασφάλειες προσωπικού,τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό
60.02.06
* ασφάλειες μεταφοράς αγοραζόμενων αγαθών .
Τα ασφάλιστρα κατά κινδύνων μεταφοράς που ως ειδικά έξοδα
αγορών προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως των πάγιων και των
αποθεμάτων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 . Αλλά και τα μη
κοστολογούμενα δουλευμένα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση
σε ασφαλιστικές εταιρίες και αφορούν τη χρήση εκπίπτουν από τα ακα
θάριστα έσοδα αυτής ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως ειρόσον αφορούν
ασφάλιση κινδύνου που είναι συνδεμένος με την άσκηση της επιχειρήσεως.
Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση τα ασφάλιστρα κατά κινδύνων
ζωής του επιχειρηματία ή των εταίρων προσωπικής εταιρίας , καθώς και
των μελών των οικογενιών τους . Επίσης κατά τις οδηγίες του Υπ. Οικο
νομικών δεν αναγνωρίζεται για έκτηωση από τα ακαθάριστα έσοδα το
καλούμενο αποθεματικό αυτασφάλισης , δηλαδή αποθεματικό που
δημιουργεί η επιχείρηση με χρέωση των αποτελεσμάτων της για κάλυψη
ζημιών από ενδεχόμενη πραγματοποίηση ασφαλισμένου κινδύνου.
Προκειμένου για ομαδικά ασφάλιστρα ζωής με το άρθρο 31 παρ. 1 του
2238 / 1994 , ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν τα ασφά
λιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής
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του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά κατάβαλλόμενης παροχής σε χρήμα, μετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής
συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού καθώς και η κάλυψη θα
νάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβάντων .

2.3.1.6. Λογαριασμός 62.06 « Αποθήκευτρα »
Σε αυτόν καταχωρούνται τα κάθε είδους αποθήκευτρα που
καταβάλλονται σε τρίτους
Τα αποθήκευτρα εφόσον αφορούν πρώτες ύλες αντιμετωπίζονται ως
γενικά έξοδα διαθέσειος. Επίσης τα αποθήκευτρα εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως ( άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
2238 /1994).

2.3.1.7. Λογαριασμός 62.07 « Επισκευές και συντηρήσεις ».
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. « επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού
στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν
κατάστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναιρορά της παραγιογικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που
ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη , ενώ ιτυντήρηση είναι η
τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σε αυτό με σκοπό να διατηρείται στην
αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα ».
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως εκπίπτουν οι δαπάνες για τη
συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων , μηχα
νημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων.

2.3.2.

« Ενδεικτικές εγγραφές »

Α) Στην εγγραφή που ακολουθεί βλέπουμε τον τρόπο παρακο
λούθησης των δαπανών της επιχείρησης ως προς το ηλεκτρικό ρεύμα, το
φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας, την ύδρευση και τις τηλεπικοινωνίες.
00/00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής.
62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας

00000
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62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας.
62.03 Τηλεπικοινωνίες.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

00000

Β) Τα ενοίκια σε leasing που καταβάλει η επιχείρηση για μίσθωση
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων τα οποία χρησιμοποιεί για την επίτευξη του σκοπού
της παρακολουθούνται όπως δείχνει η επόμενη εγγραφή.
00/00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.04 Ενοίκια
62.04.25 Ενοίκια leasing Ε.Ι.Χ.
63.98.08.00 Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενος
50.00.01 Λοιποί προμηθευτές εξόδων.
Τ.Α.Α. 00 ΜΙΣΘΩΜΑ LEASING ΕΝΟΣ Ε.Ι.Χ.
00/00

00000

00000
00000

Ε) Τα ασφάλιστρα που καταβάλει η επιχείρηοτη για την ασιράλεια
των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης και για τα εμπορεύματα της
καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.05 «Ασφάλιστρα» και σχετικό
παράδειγμα ακολουθεί παρακάτω.
00/00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.05 Ασφάλιστρα
62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
62.05.02 Ασφάλιστρα μεταφορών.
62.05 ................
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

00000

00000

Δ) Τα αποθήκευτρα που καταβάλει η επιχείρηση για την
αποθήκευση σε ιδιοτικές ή κρατικές αποθήκες παρακολουθήται με τον
επόμενο λογαριασμό
______________00/00_
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

00000
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62. 06 Αποθήκευτρα
54.00.29.18 Φ.Π.Α. Δαπανών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Αποθήκευση ως Τ.Π.Υ. N o ....
00/00

00000

Ε) Ο παρακάτω λογαριασμός εμφανίζει τον τρόπο παρακολούθησης
των επισκευών και συντηρήσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης.
00/00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις
62.07.01 Κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων
-Τεχνικών έργων
54.00.29.18 Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Επισκευή κτιρίων Τ.Δ.Α. ν. 137
00/00

X

00000
00000

2.3.3. Οι κυριότεροι υπολογαριασμοί του κύριου «62»
62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγιογής
62.00 .....
62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας
62.01 ......
62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
62.02 ......
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά
62.03.02 Ταχυδρομικά
62.03.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών

π

00000
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62.04 Ενοίκια
62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
62.04.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών εκτάσεων
62.04 .........
62.05 Ασφάλιστρα
62.05.00 Ασφάλιστρα πυράς
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
62.05.02 Ασφάλιστρα μεταφορών
62.05 .........
62.06 Αποθήκευτρα
62.06 ...........
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις
62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων
62.07.01 Κτηρίων - εγκαταστάσεων κτηρίων - τεχνικών έργων
62.07.02 Μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού
62.07.03 Μεταφορικών μέσων
62.07..............
62.08
62.91 Εξοδα μεταφορικού έργου.
62.98 Αοιπές παροχές τρίτων
62.99 Προϋπολογισμένες - Προπλήρωμένες παροχές τρίτων

2,4,

2.4.1

63 « ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ »

Γενικά περί φόρων που καταχωρούνται στο λογ. 63

Στον παρόντα λογαριασμό καταχωρούνται όλοι οι φόροι και όλα τα
τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση , δηλαδή όλοι οι φόροι και τα τέλη που
βεβαιώθηκαν σε βάρος της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσεως και οι
οποίοι φόροι και τέλη αφορούν τη χρήση. Αρκεί και μόνη η βεβαίωση,
γιατί μόνο από τότε που βεβαιώνεται ο φόρος ή το τέλος αποτελεί
εκκαθαρισμένη οφειλή προς το Δημόσιο.
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Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στον παρόντα λογαριασμό δεν
καταχωρούνται:
• Ο φόρος εισοδήματος ο οποίος σαν αφαφετικό στοιχείο των ετήσιων
κερδών , καταχωρείται στο λογαριασμό 88.08 «ιρόρος εισοδήματος»,
εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατημένου και μη συμψηφιζόμενου
(ρόρου εισοδήματος τα οποία καταχωρούνται στον υπολογαριασμό του
σχολιαζόμενου λογαριασμού 63.00 «φόρος εισοδήματος μη
συμψηφιζόμενος».
• Οι (ρόροι προηγούμενων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται στο
λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων », εκτός από το (ρόρο
εισοδήματος των χρήσεων αυτών που καταχωρείται στο λογαριασμό
42.04.
• Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα , που καταχωρούνται στο
λογαριασμό 81.00.00 «(ρορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις».
• Ο ειδικός (ρόρος τραπεζικών εργασιών .
• Το χαρτόσημο μισθοδοσίας που
καταχωρείται στους
οικείους
υπολογαριασμούς του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού».
• Το χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων , που
καταχωρείται στο λογαριασμό 65.07 « χαρτόσημο συμβάσεων , δανεί
ων και χρηματοδοτήσεων ».
• Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται
στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, ότιχν αιρορούν αγορές
αποθεμάτων ή στους λογαριασμούς της ομάδας 1, όταν αιρορούν
αγορές πάγιων στοιχείων.

2.4.2.Πότε οι φόροι εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχειρήσεως για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος.
Από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως εκπίπτουν μόνο τα
ποσά των κάθε είδους (ρόρων, τελών και δικαιωμάτων που βαρύνουν την
επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής
αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων(άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ),
ανεξάρτητα (χν αιρορούν τη χρήση στην οποία καταβλήθηκ(χν ή
πραγματοποιήθηκ(χν ή προγενέστερη χρήση.
Τα ποσά, συνεπώς των φόρων και τελών που βαρύνουν την
επιχείρηση και τα οποία βεβαιώθηκαν μέσα στη χρήση και κατάχωρήθηκαν στη χρέωση των υπολογαριασμών του σχολκχζόμενου
λογαριασμού 63, τα οποία όμως δεν καταβλήθηκίχν μέσα στη χρήση
πρέπει, κατά την κατάρτιση της ετήσιας δηλώσεως (ρόρου εισοδήματος
της επιχειρήσεως να (χντιμετοπίζονται ως λογιστικές διαιρορές.
Κατά τη τη βασική αρχή που καθιερώνει ο νόμος ( άρθρο 31 παρ.
1 του V. 2238 / 1994 ) από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν τα ποσά κάθε
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είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που βαρύνουν την επιχείρηση.
Συνεπώς κατ’ αρχήν όλοι οι φόροι, τέλει και δικαιώματα εκπίπτουν, εκτός
εάν οι οικείοι (ρορολογική νόμοι που επιβάλλουν τους επιμέρους (ρόρους
κ,τ.λ. ορίζουν ρητά ότι οι (ρόροι, κ.τ.λ. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα.
Επίίτης κατά τα ισχύοντα (τήμερα δεν (χναγνωρίζονται για
έκπτωίτη οι ακόλουθοι (ρόροι - τέλη :
• Ο φόρος εισοδήματος δεν αποτελεί παραγοογική δαπ(ίνη αλλά μερίδα
συμμετοχής του κράτους στο παραχθέν εισόδημα και συνεπώς δεν
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Για τον ίδιο λόγο βάσει του άρθρου
4 παρ.1 και 105 παρ. 14 του ν. 2238 / 1994 δεν εκπίτττει:
α) Ο προκαταβλημένος (ρόρος εισοδήματος,
β) Ο παρακρατημένος στην πηγή (ρόρος επί εισοδημάτων της επιχει
ρήσεως.
• Οι παρακρατούμενοι (ρόροι - τέλη και δικαιώματα που κατά τον νόμο
βαρύνουν τους τρίτους δικαιούχους του εισοδήματος και όχι την
επιχείρηση.
• Οι πρόσθετοι (ρόροι και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος της
επιχειρήσεως για παράλειψη υποβολής δηλώσεως ή για υποβολή εκ
πρόθεσμης ή ανακριβούς δηλώσεως κ.τ.λ. καθώς και οι τόκοι
υπερημερίας που επιβάλλονται για τη μη έγκαιρη καταβολή (ρόρων στο
Δημόσιο.
• Οι τόκοι υπερημερί(χς για οιρειλές (ρόρων ,τελών , εισφορών και
προστίμων δεν χαρακτηρίζονται τόκοι κ.τ.λ. από δάνεια ή πιστώσεις
κατά την ένοια του νόμου και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάρκττα έσοδα.
• Ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. επίσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα.
• Ο (ρόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας δεν εκπίπτει από το φορολογητέο
εισόδημα των φυσικών προσώπων
• Ο (ρόρος επί της υπεραξίας (χναπροσαρμογής των ακινήτων δεν
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της, ούτε (τυμψηφίζεται με το (ρόρο
εισοδήματος της επιχείρησης.
• Οι (ρόροι που βαρύνουν προσωπικά τον επιχειρηματία και τους εταίρους.

2.4.3 Ανάλυση των σημαντικότερων υπολογαριασμών του «63»
2.4.3.1 Λογαριασμός 63.01 «Εισφορά Ο.Γ.Α.»
Η εισφορά Ο.Γ.Α. που πριν από το καθεστώς του ν. 2065 / 1992
επιβαλλότ(χν επί του (ρόρου εισοδήματος της χρήσεως καταργήθηκε και
συνεπώς ο λογαριασμός κατέστη (χνενεργός .
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2.4.3.2. Λ/σμός 63.02 «Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών
πράξεων».
Στον υπολογαριασμό 63.02.00 «χαρτόσημα συναλλαγματικών και
αποδείξεων», καταχωρείται η δαπάλη του χαρτοσήμου των συναλλαγμα
τικών και γραμματίων.
Στον υπολογαριασμό 63.02.01 «χαρτόσημα λοιπών πράξεων» καταχωρούνται κυρίως τα τέλη χαρτοσήμου των δανείων που λαμβάνει η
επιχείρηση με πίστωση του 54.09.10 «χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. δανείων».
Στον υπολογαρισμό 63.02.02 «χαρτόσημο πινακίων εταταγών ει
σπρακτέων» καταχωρείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του ν. 1957
/ 1991 χαρτόσημο επί των πινακίων επιταγών εισπρακτέων που προ
σκομίζονται στις τράπεζες για είσπραξη κ.τ.λ.
Οσο αναφορά την φορολογία εισοδήματος, από τα ακαθάριστα έσο
δα της επιχειρήσεως εκπίτττουν τα τέλη χαρτοσήμου, εφόσον βαρύνουν την
επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο όπως συμβαίνει στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Οταν το βάρος της δαπάνης των τελών χαρτοσήμου το φέρει η
επιχείρηση με βάση διάταξη νόμου όπως π.χ. το βάρος του χαρτοσήμου επί
των κερδών των προσωπικών εταιριών (άρθρο 13 ν. 2053 / 1952 ), επί των
συναλλαγών της επιχειρήσεως με το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοι
νότητες και άλλα πρόσωπα που απολάβουν από τα τέλη χαρτοσήμου,
β) Όταν το βάρος της δαπάνης το φέρει η επιχείρηση δυνάμει συμφωνίας
που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο
γ) Οταν τα τέλη χαρτοσήμου καταλογίζονται σε βάρος της επιχειρήσεως
με πράξη της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής.
Η δαπάνη αγοράς εντύπων συναλλαγματικών και χαρτοσημάνσεων
συναλλαγματικών αποδοχής των ττελατών της επιχείρησης, αναγνωρίζεται
ως δαπάνη της εταχειρήσειος που την κατέβαλε, υπό την προϋπόθεση ότι η
δαπάνη καταχωρήθηκε στα βιβλία (Σ.τ.Ε. 3214 /1995 ).

2.4.3.3. Λογαριασμός 63.03 «Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών
μέσων».
Ο προκείμενος λογαριασμός και οι υπολογαριασμοί του χρεώνονται
με πίστωση του 54.05 «φόροι - τέλη κυκλοφορίας μετα((κ)ρικών μέσων» με
τους ιρόρους - τέλη κυκλοφορίας των μεταιρορικών που βαρύνουν την
επιχείρηση . Με χρέωση του λογαριασμού αυτού τα σχετικά ποσά
καταβάλλονται στο Δημόσιο.
Για τους φόρους - τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων (
λογαριασμός 63.03.00 ) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν.
2238 / 1994 περί μερικής εκπτώσεως αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα,
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κατά τις διακρίσεις που θεσπίζουν οι διατάξεις αυτές.

2.4.3.4. Λογαριασμός 63.04 « Δημοτικοί φόροι - τέλη »
Ο παρών λογαριασμός και οι υπολογαριασμοί του χρεώνονται με
πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων (λογ. 38) με τα ποσά που καταβάλει
η επιχείρηση για δημοτικούς φόρους - τέλη.
Οι δημοτικοί φόροι - τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1
του V. 2238 / 1994, ενώ δεν εκπίπτουν οι τόκοι υπερημερίας για οφειλές
δημοτικών φόρων - τελών καθώς και τα συναφή πρόστιμα.
Από το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπονται οι ακόλουθοι λογαριασμοί;
• Ο λ/σμός 63.04.00 «Τέλη καθαριότητας και φωτισμού».
Σε αυτόν καταχωρούνται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού με
βάση τα αναγραφόμενα στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. ποσά.
• Ο λ/σμός 63.04.01 «Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών».
Ο λογαριασμός χρεώνεται με πίστωση του 54.09.08 «φόροι - τέλη ανε
γειρόμενων οικοδομών», με τα σχετικά ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση
στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Νόμιμο δικαιολογητικό είναι το γρα
μμάτιο εισπράξεως του Δήμου ή Κοινότητας.
• Ο λ/σμός 63.04.03 « Τέλη ακίνητης τιεριουσίας »
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2130 / 1993, από 1.1.1993 επι
βάλλεται ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας υπέρ των Δήμων και Κοινοτή
των, που καταχωρείται στον δημιουργημένο από εμάς παρόντα τριτοβά
θμιο λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός θα χρεώνεται με το καταβαλ
λόμενο ποσό του τέλους ακίνητης περιουσίας με πίστωση του ταμείου,
ειρόσον η εξόφληση γίνεται εφάπαξ ή με πίστωση νεοανοιγόμενου τρι
τοβαθμίου 54.09 λ.χ. 54.09.01 «τέλη ακίνητης τιεριουσίας» στις περιπτώ
σεις που το τέλος αυτό καταβάλλεται τμηματικά. Το τέλος ακίνητης
περιουσίας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, σαν δαπάνη της
επιχειρήσεως ( άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ).

2.4.3.5. Λογαριασμός 63.90 «Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων
τεχνικών έργων »
Ο λ/σμός δημιουργήθηκε με τη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Α. και
χρησιμοποιείται από τις τεχνικές εταιρίες για την καταχώρηση διαιρόρων
τελών που καταβάλλουν οι εταιρίες αυτές σε τρίτους, όπως π.χ. τα τέλη
υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου που υπολογίζονται με ποσοστό επί της
αξίας του εκτελούμενου έργου.
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2.4.3.6. Λογαριασμός 63.98.00 « Χαρτόσημο μισθωμάτων »
Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου επί των
μισθωμάτων που έχει η επιχείρηση ως εκμισθώτρια ακινήτων και τα οποία
κατά τα μισθωτήρια συμβόλαια, βαρύνουν την επιχείρηση.
Ο
λογαριασμός χρεώνεται, στο τέλος της χρήσεως με πίστωση του 54.09.05
«χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί εισοδημάτων από οικοδομές», με τη διαφορά
μεταξύ του ποσού των τελών χαρτοσήμου που οφείλει η επιχείρηση να
καταβάλλει στο Δημόσιο και του ποσού τελών χαρτοσήμου που έχει
εισπράξει από τους μισθωτές των ακινήτων της και το οποίο εμφανίζεται
στην πίστωση του 54.09.05, ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο του τελευταίου
αυτού λογαριασμού να εμφανίζει το ποσό των τελών χαρτοσήμου που
αναγράφεται στη δήλωση ιρορολογίας εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι τα τέλη χαρτοσήμου επί των ενοικίων ακινήτων
που καταβάλλει η επιχείρηση ως μισθώτρια ακινήτων κυριότητας τρίτων
δεν καταχωρούνται στον παρόντα λογαριασμό, αλλά στο λ/σμό 62.04
«ενοίκια».
Η δαπάνη του χαρτοσήμου που καταχωρείται στον παρόντα λογα
ριασμό εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως με βάση
τη γενική διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994.

2.4.3.7. Λογαριασμός 63.98.03 « Χαρτόσημο κερδών ».
Ο λογαριασμός χρεώνεται με τα τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί
των φορολογητέων κερδών των Ε.Π.Ε., των προσωπικών εταιριών Ο.Ε.
και Ε.Ε., των Κοινοπραξιών και Αστικών Εταιριών, με πίστωση του
54.09.11 « χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. κερδών προσωπικών εταιριών » και
βαρύνουν το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ή την Κοινοπραξία.
Τα προαναφερόμενα τέλη χαρτοσήμου πρέπει να βαρύνουν τα
αποτελέσματα της χρήσειος στην οποία τα κέρδη προέκυψαν. Κατάβάλλονται όμως εφάπαξ στην επόμενη χρήση, κατά την υποβολή της ετήσιας
δηλώσεως (ρόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, και συνεπώς,
σύμςκονα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης αυτής χρήσεως. Έτσι η
εταιρία οφείλει να αντιμετωπίσει το ποσό των υπό συζήτηση τελών
χαρτοσήμου ως λογιστική διαιρορά κατά τη φορολογική αναμόρφωση των
κερδών της χρήσεως που επιβαρύνθηκε με το ποσό των τελών χαρτοσήμου
καθώς και των κερδών της επόμενης χρήσεως στην οποία το ποσό αυτό
καταβλήθηκε στο Δημόσιο.
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2.4.3.8. Λογαριασμοί 63.98.04 «Χαρτόσημο εσόδων από τόκους»
63.98.06 «Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων».
Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό 63.98.04 καταχωρούνται τα τέλη
χαρτοσήμου επί των εσόδων από τόκους στις περιπτώσεις που η εταιρία
φέρει το βάρος των τελών αυτών, και τα οποία εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα ( άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 /1994 ).
Ο σχολιαζόμενος λογαριασμός 63.98.06 χρεώνεται με τα ποσά των
τελών χαρτοσήμου επί των αμοιβών τρίτων που βαρύνουν την επιχείρηση.
Τα ποσά αυτά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως (
άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ).

2.4.3.9. Λογαριασμός 63.98.07 «Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.».
Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι σε βάρος της επιχειρήσεως
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών ταμείων ή άλλων
οργανώσεων, οι οποίες κρατήσεις γίνονται από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. κατά την εξόφληση από αυτά τιμολογίων πωλήσεως ή παροχής
υπηρεσιών της ετηχειρήσεως. Το ονομαστικό ποσό των τιμολογίων κατάχωρείται στην πίστωση των αρμόδιων λογαριασμών πωλήσεων, ενώ οι
κρατήσεις που γίνονται σε βάρος της επιχειρήσεως κατά την είσπραξη των
τιμολογίων καταχωρούνται στη χρέωση του παρόντος λογαριασμού.
Οι προαναφερόμενες κρατήσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα επειδή συνιστούν νομοθετημένα δικαιώματα τρίτων ( άρθρο 31 παρ.
1 του V. 2238 / 1994 ).

2.4.3.10. Λ/σμοί: 63.98.08 «Φ.Π.Λ. εκπιπτόμενος στη φορολογία
εισοδήματος»
63.98.09 «Φ.Π.Λ. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία
εισοδήματος»
Οι λογαριασμοί αυτοί δημιουργήθηκαν με τη γνωμάτευση του
Ε.ΣΥ.Λ. στην οποία αναφέρονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που ενεργούνται πράξεις για τις οποίες φορο
λογικά δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Λ. εισροών από τα
ακαθάριστα έσοδα, ο Φ.Π.Λ. αυτός χρεώνεται απευθείας στο λογαριασμό
63.98.08 «Φ.Π.Λ. εκπιπτόμενος στη (ρορολογία εισοδήματος». Λν στις
εισροές περιλαμβάνονται και πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι
δαπάνες λειτουργίας και αποσβέσεων τους δεν εκπίπτουν φορολογικά ή
εκπίπτουν κατά μέρος ο Φ.Π.Λ. χρεώνεται στο λογαριασμό 63.98.09
«Φ.Π.Λ. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος» κατά το μέρος που

-30-

δεν εκπίπτεται (ρορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα και το λογαριασμό
63.98.08 κατά το μέρος που εκπίπτεται (ρορολογικά από τα ακαθάριστα
έσοδα.
β) Στην περίπτωση που προσδιορίζεται ανίχλογία Φ.Π.Α. μη
συμψηφιζόμενος η αξία αυτή του Φ.Π.Α. χρεώνεται στους λογαριασμούς
της τηο πάνω παραγράιρου [α)] κατά περίπτωση, με πίστωση των οικείων
λογαριασμών του Φ.Π.Α. εισροών του 54.00 .
Από άποψη (ρορολογίας εισοδήματος σημειώνουμε ότι ο Φ.Π.Α.
επιρρίπτεται στον τελικό κατιχναλωτή, από τον οποίο και εισπράττεται
υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. έπρεπε να εισπραχθεί
από τον αντισυμβαλλόμενο και η επιχείρηση, για οποκχνδήποτε λόγο δεν
τον εισέπρίχξε αλλά τον κατέβαλε εξ ιδίων, το καταβληθέν από αυτή ποσό
δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

2.4.4. Οι κυριότεροι υπολογαριασμοί του 63
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος
63.00.00 Φόρος εισ/τος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού.
0 1 .......................
63.01 Εισιρορά Ο.Γ.Α.
63.01.01 Εισιρορά Ο.Γ.Α. χαρτοοτήμου
63.02 Τέλη συναλ/κών, διχνείων και λοιπών πράξεων
63.02.00 Χαρτόσημο συνιχλλαγματικών και αποδήξεων
01 Χαρτόσημο λοιπών πράξεων
02 Χαρτόσημο πινακίων επιταγών εισπρακτέων
0 3 ..............
63.03 Φόροι - τέλη κυκλοιρορίας μεταςκιρικών μέσων
63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών
01
»
(ρορτηγών
0 2 .................
63.04 Δημοτικοί (ρόροι - τέλη
63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
01 Φόροι - τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων
0 2 .....................
63.05 Φόροι - τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργιχνισμούς
63.05.00 ..............
63.06 Αοιποί (ρόροι - τέλη εξωτερικού
63.06.00 ...............
63.99 Διάιροροι (ρόροι - τέλη
63.99.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων
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01 Τέλη ύδρευσης
02 .....................

2.4.5. Ενδεικτικές εγγραφές του 63
Α) Η επιχείρηση κάθε φορά που εκδίδει συναλλαγματική ή
γραμμάτιο αποδίδει χαρτόσημο. Επίσης χαρτόσημο αποδίδει και για την
λήψη δανείου και παρακολουθείται με την παρακάτω εγγραςιή.
00/00
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
63.02 Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και
λοιπών πράξεων.
63.02.00 Χαρτόσημα συν/κών και αποδείξεων
63.02.01 Χαρτόσημα λοιπών πράξεων
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Απόδοση χαρτοσήμου........
00/00

π

X
00000

00000

Β) Για τους φόρους και τέλη που καταβάλει η επιχείρηση για τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί προβαίνει στην ακόλουθη εγγραφή.
00/00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.03 Φόροι-τέλη κυκλοιρορίας μετ. μέσων
63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Τέλη κυκλοφορίας αυτ/του Απ. 1234
00/00

X
0000

π

0000

Γ) Η επιχείρηση καταβάλει προς τον Δήμο στον οποίο ανήκει, τέλη
καθαριότητας και φαπισμού τα οποία παρακολουθεί με την επόμενη
εγγραφή.
00/00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη.

X
00000

π
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63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00
ΤΑΜΕΙΟ
Καταβολή φόρων προς Δήμους
00/00

00000

Δ) Το χαρτόσημο κερδών που καταβάλει η επιχείρηση για κέρδη
που έχει πραγματοποιήσει παρακολουθείται στην παρακάτω εγγραφή.
00/00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.98 Διάφοροι (ρόροι - τέλη
63.98.03 Χαρτόσημο κερδών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Χαρτόσημο κερδών...........
00/00

25.

00000

00000

6 4 « ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ ΕΞ Ο ΔΑ »

Στους υπολογαριασμούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ’είδος
οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό
της ομάδας 6. Πρόκειται περί λογαριασμού με πολυποίκιλο περιεχόμενο,
το οποίο όμως εξειδικεύεται στους υπολογαριασμούς του.
Στα επόμενα σχολιάζονται οι προβλεπόμενη από το Ε.Γ.Λ.Σ.
υπολογαρισμοί.

2.5.1. Λογαριασμός 64.00 «Έξοδα μεταφορών».
2.5.1.1. Λογαριασμοί 64.00.00 «Έξοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων
της οικ. μονάδας»
64.00.01 «Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με με
ταφορικά μέσα τρίτων».
Στον πρώτο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των
μεταφορικών μέσων που ανήκουν κατά κυριότητα στην ετπχείρηση.
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Τα έξοδα λειτουργίας και κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινή
των εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ε(|»σον χρησιμοποιούνται για τις
ανάγκες της επιχειρήσεως.
Στον δεύτερο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του
προσωπικού της επιχειρήσεως, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταιρορικά
μέσα που ανήκουν σε τρίτους οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Αν η
μεταιρορά γίνεται με μισθωμένα μεταιρορικά μέσα, τα ενοίκια που
καταβάλλονται ή λογίζονται καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.03 «
ενοίκια μεταφορικών μέσων ».
Όσο αφορά τη φορολογία εισοδήματος δεν ισχύει στην εξεταζόμενη
περίπτωση η μερική έκπτωση των δαπανών ιδιωτικών αυτό
κινήτων του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994, γιατί δεν πρόκειται Περί
ιδιόκτητων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. Συνεπώς οι σχετικές δαπάνες
εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον
οι μεταφορές εξυττηρετούν ανάγκες της.

2.5.Ι.2. Λ/σμοί: 64.00.02 «Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών αγορών
με μεταφορικά μέσα τρίτων »
64.00.03 «Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών πωλήσεων
με μεταφορικά μέσα τρίτων».
Στον πρώτο καταχωρούνται τα έξοδα μετα(ροράς των διάφορων
υλικών αγαθών που αγοράζονται από την ετηχείρηση, όταν η μεταφορά
γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους. Αν η μεταφορά
γίνεται με μισθωμένα μεταιρορικά μέσα, τα ενοίκια που καταβάλλονται ή
λογίζονται καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.03 «ενοίκια μεταφορι
κών μέσων».
Στον δεύτερο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα που πραγμα
τοποιούνται για τη μεταφορά των διάφορων υλικών-αγαθώνπου πωλούνται από την επιχείρηση, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που
ανήκουν σε τρίτους.
Δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα λογαριασμό, αλλά στο λογα
ριασμό 62.04.03, τα τυχόν ενοίκια που καταβάλλονται στους τρίτους ιδιο
κτήτες των μεταφορικών μέσων.
Η φορολογία εισοδήματος είναι κοινή για τους δύο λογαριασμούς.
Τα μεταφορικά μέσα επιβαρύνουν την αξία των πρώτων και βοηθητικών
υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή των εμπορεύσιμων αγαθών που πωλήθηκαν
και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

2.5.2. Λ/σμός 64.01 «Έ ξοδα ταξιδίων ».
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2.5.2.1. Λ/σμοί 64.01.00 «Έξοδα ταξιδίων εσοιτερικού»
64.01.01 «Έξοδα ταξιδίων εξιοτερικού»
Στις τιεριπτώσεις που οι λογαριασμοί εξόδων ταξιδίων περιλα
μβάνονται και αμοιβές πέρα από εκείνες που καλύπτουν τα έξοδα, π.χ. κινήσεως, διατροφής ή διανυκτερεύσεως, οι επιπλέον αυτές αμοιβές διαχω
ρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.00.11 «αμοιβές εκτός
έδρας», όταν πρόκειται για έμμισθο προσωπικό ή μέλη της διοικήσεως, ή
στο λογαρισμό 60.01.11 όταν πρόκειται για ημερομίσθιο προσωπικό.
Τα έξοδα ταξιδίων εκπροσώπων και στελεχών της επιχειρήσεως που
σχετίζονται με τους σκοπούς της και γίνονται προς το συμφέρων αυτής
χαρακτηρίζονται ως γενικά έξοδα και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 /1994.
Τα έξοδα ταξιδίων στο εξωτερικό δεν αναγνωρίζονται προς
έκπτωση, ειρόσον δεν υποδεικνύεται ότι αυτά έγιναν για τους σκοπούς της
επιχειρήσεως . Επίσης δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση δαπάνες ταξιδίων
συγγενικών ή φιλικών προσώπων που τυχών συνοδεύουν τον επιχειρη
ματία ή τα στελέχη των επιχειρήσεων στα ταξίδια τους έστω κι αν υφίστανται σχετικά δικαιολογητικά όπως π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, λογαριασμοί
ξενοδοχείων κ.α.
2.5.3. Λογαριασμός 64.02 «Έξοδα προβολής και διαφημίσεως».
Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα έξοδα προβολής και
διαφημίσεως της επιχειρήσεως που πραγματοποιείται με πάσης φύσεως
μέσα. Καταχωρούνται επίσης και τα δώρα μεγάλης αξίας (λ.χ. αυτόκίνητα,
σπίτια, Η/Υ κ.α.) που κατόπιν κληρώσεως δωρίζονται σε πελάτες της
επιχείρησης. Τα έξοδα αυτά συνιστούν έμμεσα έξοδα διαθέσεως και στην
αναλυτική λογιστική βαρύνουν το λογαριασμό 92.03 «έξοδα λειτουργίας
διαθέσεως», τα οποία τελικά εμφανίζονται στην κατάσταση του λογαρια
σμού αποτελέσματα χρήσης με ομώνυμο τίτλο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ορίζεται
ότι από τα ακόλουθα έσοδα εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών διαφημίσεως
που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος έκδοσης του προβλεπόμενου
φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε
τέλος διαφημίσεως υπέρ δήμων και κοινοτήτων δεν αναγνωρίζονται ως
δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν απόδεικνύεται η
καταβολή του τέλους που (χναλογεί με τριπλότυπο εισπράξεως του οικείου
δήμου ή κοινότητας.

2.5.4. Λογαριασμός 64.03 «Έ ξοδα εκθέσεων-επιδείξεων ».
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Στους υπολογαριασμούς του 64.03 καταχωρούνται τα κάθε είδους
έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις εμπορικές και άλλες όπου εκθέτονται τα
αγαθά που προορίζονται για πώληση και τα κάθε είδους έξοδα που πρα
γματοποιούνται κατά την επίδειξη με οποιονδήποτε τρόπο των αγαθών που
προορίζονται για πώληση.
Υπόψη και η γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. που αναφέρει ότι τα
αποθέματα που τοποθετούνται σε εκθεσιακούς χώρους και εκ του λόγου
αυτού αχρηστεύονται, καταχωρούνται με την αξία κτήσειος τους, στη
χρέωση του υπολογαριασμού 64.03.10 «αξία αχρηστευθέντων αποθεμάτων
σε εκθεσιακούς χώρους», με πίστωση του λογαριασμού 78.10 «Τεκμαρτά
έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων» και του τριτοβαθμίου του 78.10.10
«αξία αχρηστευθέντων αποθεμάτων σε εκθεσιακούς χώρους».
Τα έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσο
δα κατά τις γενικές διατάξεις ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως

2.5.5. Λογαριασμός 64.04 «Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών»
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. στους υπολογαριασμούς του 64.04 καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από την επιχείρηση για την προώθηση
των πωλήσεων της στο εξωτερικό σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την αναγνώριση και την
έκπτωση της δαπάνης σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του
V. 2238 / 1994. Η βάση υπολογισμού των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά
είναι τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, όπως τα τα προσδιορίζει κατά
κατηγορία επιχειρήσεων ρητά ο νόμος. Με λίγα λόγια ο προσδιορισμός της
δαπάνης βρίσκεται από το οριζόμενο ανώτατο όριο, που αναγνωρίζεται
βάση νόμου και εκφράζεται σε ποσοστό επί της εκατό που είναι ανάλογο
με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και βάση της μοριρής και της
δραστηριότητας της επιχείρησης.

2.5.6. Λογαριασμός 64.05 «Συνδρομές - Εισφορές».
Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι συνδρομές και οι εισφορές
που καταβάλλει η επιχείρηση και ειδικότερα;
• Στο λογαριασμό 64.05.00 καταχωρούνται οι συνδρομές σε περιοδικά και
εφημερίδες. Πρόκειται περί γενικών εξόδων διαχειρίσεως που εκπίτττουν
από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
• Στο λογαριασμό 64.05.01 καταχωρούνται οι συνδρομές - εισιρορές σε
επαγγελματικές οργανώσεις. Οι συνδρομές που βαρύνουν την επιχείρη
ση (π.χ. συνδρομή στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο) εκπίπτουν από τα
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ακαθάριστα έσοδα της ως γενικό έξοδο διαχειρίσεως, ενώ οι συνδρομές
που βαρύνουν τους εταίρους ή τους υπαλλήλους της (π.χ. εισφορές στο
Ταμείο Εμπόρων) δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της επιχείρησης αλλά από
το ατομικό τους εισόδημα (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2238 /1994).
• Στο λογαριασμό 64.05.02 καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλει η
ανώνυμη εταιρία στο Χρηματιστήριο με τη μορφή συνδρομών ή για τη
• διαπραγμάτευση σε αυτό τίτλων, μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της.
Συνιστουν γενικά έξοδα διαχειρήσεως και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα.

2.5.7. Λογαριασμός 64.06.00 «Δωρεές για κοινωφελής σκοπούς».
Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι δωρεές που πραγματοποιεί
η επιχείρηση σε χρήμα ή σε είδος για κοινωφελείς σκοπούς, ε((κ)σον
πρόκειται για δωρεές επαναλαμβανόμενες και βρίσκονται μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής παραστάσεως της επιχείρησης γιατί μόνο τότε οι
δωρεές συνιστούν οργανικό έξοδο. Οι ασυνήθους φύσεως και μη συχνά
επαναλαμβανόμενες δωρεές συνιστούν έκτακτο έξοδο και δεν
καταχωρούνται στο σχολιαζόμενο λογαριασμό, αλλά καταχωρούνται εάν
μεν πρόκειται περί αποθεμάτων στο λογαριασμό 81.00.05 «αξία
σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς», εάν δεν
πρόκειται περί δωρεών λοιπών περιουσιακών στοιχείων σε κατάλληλους
νέους υπολογαρισμούς του 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» που
ανοίγει η επιχείρηση.
Για να αναγνωριστούν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών, θα πρέπει η
επιχείρηση να προβεί σε παρακράτηση φόρου 20% στα κατάβαλλόμενα
χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών, όταν αυτά υπερβαίνουν για
κάθε δωρεοδόχο το ποσό των 100.000 δρχ. ετησίως.

2.5.8. Λογαριασμός 64.07 «Έντυπα και γραφική ύλη».
Στους υπολογαριασμούς του 64.07 καταχωρούνται τα έξοδα που
πραγματοποιούνται από την επιχείρηση για εκτύπωση και αγορά εντύπων
(λογ. 64.07.00) για υλικά που προορίζονται για πολλαπλές εκτυπώσεις, είτε
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε σε τρίτους (λογ. 64.07.01) για
έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων όταν αυτές γίνονται από τρίτους με υλικά
που προέρχονται από την επιχείρηση (λογ. 64.07.03) και αγορές βιβλίων
(λογ. 64.07.04).
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Συνήθοας η αξία των αγορών εντύπων και γραφικής ύλης είναι
μικρής αξίας και για το λόγο αυτό δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς
της ομάδας 2 (αποθέματα) αλλά καταχωρούνται απευθείας στον παρόντα
λογαριασμό ως τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης.
Τα έξοδα αυτά αναγνωρίζονται ως έξοδα διαχειρίσεως και για το
λόγο αυτό αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης.

2.5.9. Λογαριασμός 64.08 «Υλικά άμεσης αναλώσεως».
Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού αυτού καταχωρούνται τα
διάφορα έξοδα για αναλώσιμα υλικά, τα οποία κατά την αγορά τους δεν
χρεώνονται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, ούτε
παρακολουθούνται
στη
λογιστική
αποθήκη.
Δηλαδή
στους
υπολογαριασμούς του παρόντος λογαριασμού καταχωρούνται τα υλικά που
λόγω της σύντομης αναλώσειος τους ή της ασήμαντης αξίας τους, δεν είναι
αναγκαίο να παρακολουθούνται με τη μέθοδο της διαρκούς απόγραφής. Το
ποσό της δαπάνης για αναλώσιμα υλικά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης.

2.5.10. Λογαριασμός 64.09 «Έξοδα δημοσιεύσεων»
Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα έξοδα δημοσιότητας που
πραγματοποιεί η επιχείρηση και εντάσσονται στην κατηγορία των εξόδων
διοικήσεως και δεν αποιτκοπούν στη διαφήμιση της. Ειδικότερα:
• Στο λογαριασμό 64.09.00 «έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και
προσκλήσεων» καταχωρούνται τα έξοδα των δημοσιεύσεων που επιβά
λλει η εμπορική νομοθεσία για τη δημοσίευση των οικονομικών κατάστάσεων και των προσκλήσεων για τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων
των μετόχων κ.τ.λ.
• Στο λογαριασμό 64.09.01 «έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοι
νώσεων» καταχωρούνται τα έξοδα δημοσιεύσεως διαιρόρων αγγελιών
και ανακοινώσεων. Τα έξοδα που καταχωρούνται στον παρόντα
λογαριασμό εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές
φορολογικές διατάξεις ως έξοδα διαχειρίσεως.

2.5.11. Λογαριασμός 64.98 «Διάφορα έξοδα».
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Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.98 ορίζονται τα
ακόλουθα:
~ Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατόν να
ενταχθούν σε οποιανδήποτε άλλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 64.
~ Στους υπολογαρισμούς 64.98.03, 64.98.04 και 64.98.05 καταχωρούνται
έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε συμβολαιογράφους, σε λοπούς
ελεύθερους επαγγελματίες και σε διάιρορους τρίτους, όταν για τα έξοδα
αυτά δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στις ττεριπτώσεις που
γίνεται παρακράτηση ς^ρου εισοδήματος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται,
μαζί με τις αμοιβές τρίτων, στους οικείους υπολογαριασμούς του 61.
Το σχέδιο προβλέπει τους παρακάτω σχολιαζόμενους υπολογαριασμούς.
• Λογαριασμός 64.98.00 «Κοινόχρηστες δαπάνες». Σε αυτόν
καταχωρούνται οι κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας που ανα
λογούν στα διαμερίσματα που χρησιμοποιεί ή ενοικιάζει η επιχείρηση.
Νόμιμο δικαιολογητικό για την αναγνώριση της δαπάνης είναι η εκ
καθάριση που εκδίδει ο εκκαθαριστής.
• Λογαριασμός 64.98.01 «Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως».
Σε αυτόν καταχωρούνται λ.χ. τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η εταιρία
για την πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων ή
εταίρων της, του Διοικητικού Συμβουλίου και διάιρορων επιτροπών όταν
για τα έξοδα αυτά δεν γίνεται παρακράτηση φόρου.
• Λογαριασμός 64.98.02 «Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών».
Σε αυτόν καταχωρούνται τα διάφορα έξοδα που πραγματοποιεί η
επιχείρηση για δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες επί υποθέσεών της,
εφόσον για αυτά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, δεν υφίσταται
υποχρέωση παρακρατήσεως ιρόρου εισοδήματος.
Όλα τα προαναφερόμενα έξοδα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έ
σοδα ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως.

2.5.12. Οι σημαντικότεροι υπολογαριασμοί του 64.
64 ΔΙΛΦΟΡΛΕΞΟΔΛ
64.00 Έξοδα μεταφορών
64.00.00 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταιρορικών μέσων.
01 Έξοδα μεταφοράς προσωτακού με μεταιρορικά μέσα τρίτων
02 Έξοδα μετ. υλικών-αγαθών αγορών με μετ. μέσα τρίτων.
03 Έξοδα μετ. υλικών-αγαθών πωλήσεων με μετ. μέσα τρίτων.
0 4 .......
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64.01 Έξοδα ταξειδίων
64.01.00 Έξοδα ταξειδίων εσωτερικού.
01 Έξοδα ταξιδείων εξιοτερικού.
02 Έξοδα μετακινήσεως προσωπικού.
64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
64.02.00 Διαιρημίσεις από τον τύπο.
01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση.
03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης.
04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών ετηγραφών.
06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.
0.............
64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων.
64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού.
01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού.
02 Έξοδα επιδείξεων.
64.04 Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών.
64.04.00 Ειδικά έξοδα εξαγωγών.
01...................
64.05 Συνδρομές - Εισφορές.
64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες.
01 Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις.
02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων.
06.01.............
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις.
64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς.
01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς.
06.98 Λοιπές δωρεές.
06.99 Λοιπές ετηχορηγήσεις.
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη.
64.07.00 Έντυπα.
01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων.
02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων.
03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου.
04 Λγορές βιβλίων.
05 .........
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64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης.
64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως.
01 Υλικά καθαριότητας.
02 Υλικά φαρμακείου.
64.08.00 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων.
64.09.00 Έξοδα δημοσιεύσεων ισολογισμών και προσκλήσεων.
01 Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων.
64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων.
64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρ.
01..............
64.11 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων.
64.12 Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων.
64.13 ....
64.98 Διάφορα έξοδα.
64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες.
01 Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως.
0 2 ...............
64.99 Προϋπολογισμένα-προπληρωμένα διάφορα έξοδα.

2.5.13. Υπόδειγμα εγγραφών του λογ. 64.

Α) Τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά εντύπων
και γραφικής ύλης που αναλώνει για το σκοπό των εργασιών της
παρακολουθείται με την παρακάτω εγγραφή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη
64.07.04 Αγορές βιβλίων
54.00.29.18 Φ.Π.Α. Δαπανών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
αγορά βιβλίων Τ.Δ.Α. No 123
00/00

X
00000

π

00000
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Β) Για τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την προβολή
των προϊόντων της παρακολουθεί την επόμενη εγγραφή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεων
64.02.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
63.98.08.00 Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενος.
50.00.01 Αοιποί προμηθευτές εξόδων.
Τ.Δ.Α. 00 γεύμα με πελάτη.....
00/00

X
00000

π

00000
00000

Γ) Η επιχείρηση στα πλαίσια των εργασιών της πραγματοποιεί
έξοδα ταξειδίων και έξοδα μετακινήσεως προσωπικού τα οποία θα δούμε
πως παρακολουθούνται με την επόμενη εγγραφή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.01 Έξοδα ταξειδίων
64.01.02 Έξοδα μετακ. Προσωπικού
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00
ΤΑΜΕΙΟ
Τ.Π.Υ. No 234
00/00

X
00000

π

00000

Δ) Τα έξοδα μεταιρορών όπως καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.α.
παρακολουθούνται με την παρακάτω εγγραφή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
00000
64.00 Έξοδα μεταφορών.
64.00. 00 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μετ. μέσων
54.00. 29.18 Φ.Π.Α. Δαπανών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Έξοδα μεταιρορών.............
00/00

00000
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Ε) Για τα έξοδα που υποχρεούται η επιχείρηση σε περιοδικά και
εφημερίδες που είναι συνδρομητής παρακολουθεί την παρακάτω εγγραιρή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.05 Συνδρομές - Εισφορές
64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Συνδρομή μηνάς.............
00/00

00000

00000

ΣΤ) Τα έξοδα της επιχείρησης για υλικά άμεσης ανάλωσης και
υλικών καθαριότητας παρακολουθούνται με την επόμενη εγγραφή.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης.
64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης.
64.08.01 Υλικά καθαριότητας.
54.00.29.18 Φ.Π.Α. δαπανών
38.ΧΡΗΜΑΤΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Αγορά αναλωσίμων..............
00/00

00000

00000

Ζ) Σε δωρεές που κάνει η επιχείρηση για κοινωφελείς αναφέρεται
το επόμενο παράδειγμα. Δωρίζονται στην (........) έτοιμα προϊόντα
συνολικού κόστους 000000 δρχ., εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης νο.1.
00/00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
00000
64.06 Δωρεές και εταχορηγήσεις.
64.06.00 Αξία αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς.
78.10.02 Αξία δωρεάν αποθεμάτων για κοινωφελείς
σκοπούς.
54.00.79.02 Φ.Π.Α. λοιπών εσόδων Α/74-78 18%
(ΑΥΤΟΠ. 2ΔΩΡΕΑ Σ Ε .................)

2.6,

65 «Τ Ο Κ Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Ν Α Φ Η Ε Ξ Ο Λ Α »

00000
00000
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Στο λογαριασμό 65 και στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται
οι τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο χρηματο
οικονομικό κύκλωμα της επιχεφήσεως όπως ειδικότερα προσδιορίζονται
στα επόμενα σχόλια των υπολογαριασμών.
Επιση μαίνεται ότι δεν καταχωρούνται στον παρόντα λογαριασμό οι
τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και τα συναφή με αυτούς έξοδα,
οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης κατάαχωρούμενοι στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι κατασκευαστικής περιόδου». Οι
τόκοι όμως υπερημερίας των δανείων αυτών, με τους οποίους επιβα
ρύνεται η εταχείρηση λόγω μη εμπρόθεσμης εξοφλήσεως των δόσεων του
δανείου ή των τόκων τους, καταχωρούνται στο σχολιαζόμενο λογαριασμό
65 και όχι στο λογαριασμό 16.18.
Με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ορίζεται ότι από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως εκπίπτουν «οι δεδουλευμένοι κάθε
είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης. Εξερούνται οι
τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων
προς το δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου».

2.6.1. Λογαριασμός 65.00 «Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων».
Σε αυτόν τον λογαριασμό και τους υπολογαριασμούς του
καταχωρούνται οι τόκοι, οι προμήθειες που συνυπολογίζονται με αυτούς,
και τα κάθε είδους παρεπόμενα έξοδα, των δανείων που παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 45.00-45.09.

2.6.2. Λογ. 65.01 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρε
ώσεων».
Σε αυτόν και τους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται οι τόκοι
και τα κάθε είδους παρεπόμενα έξοδα των μακροπρόθεσμων δανείων που
παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 45.10 - 45.26.
Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι τόκοι και τα έξοδα που
καταχωρούνται στους λογαριασμούς 65.01.09 «τόκοι και έξοδα μακρο
πρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από ιρόρους» και 65.01.10
«τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά
ταμεία».
Τέλος στον υπολογαριασμό 65.01.98 «τόκοι και έξοδα λοιπών
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» είναι δυνατό να καταχωρούνται οι τόκοι
που καταβάλλει η ανώνυμη εταιρία στους κατόχους προνομιούχων μετο
χών σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, οι οποίοι συνιστούν δαπάνη που
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εκπίτττει από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
2239/ 1994.

2.6.3. Λογαριασμός 65.06 «Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων».
Σε αυτόν καταχωρούνται οι τόκοι που βαρύνεται η επιχεφηση για
τις επί πίστωση αγορές της σε ανοικτό λογαριασμό ή με υπογραφή γραμ
ματίων ασπρακτέων.
Οι τόκοι που καταβάλλει η αγοράστρια επιχείρηση στον προ
μηθευτή της για τις επί πίστωση αγορές της καθώς και οι σχετικοί τόκοι
υπερημερίας περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία και συνεπώς
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με το συντελεστή με τον οποίο φορολογείται η αξία
των αγοραζόμενων αγαθών (άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 1642 / 1986.

2.6.4.Λογαριασμός 65.09 «Παροχές σε ομολογιούχους επιπλέον τόκου»

Σε αυτόν καταχωρούνται οι τυχών πρόσθετες παροχές που δίνονται
σε ομολογιούχους κατόχους ομολογιών εκδόσεως της επιχειρήσεως
επιπλέον του τόκου τοκομεριδίων. Πρόκειται περί πρόσθετων παροχών που
προβλέπει το άρθρο 3β του ν. 2190 / 1920 και συναρτώνται από το ύψος
της παραγωγής ή το γενικό ετιίπεδο δραστηριότητας της εταιρίας και
οφείλονται από την εταιρία ανεξάρτητα αν πραγματοποιήθηκαν ή όχι από
αυτήν κέρδη.
Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται τα «κέρδη προς διάθεση»
τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 88.99 με πίστωση του 53.15, τα
τυχόν κέρδη που διανέμονται σε κερδοιρόρες ομολογίες.
Οι προαναφερόμενες παροχές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
με βάση τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238 /1994 που ορίζει ότι
εκπίπτουν τα τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν την επιχείρηση.

2.6.5. Λογαριασμός 65.10 «Προμήθειες εγγυητικών επιστολών».
Οι εγγυήσεις που παρέχουν οι τράπεζες με τις Ε/Ε μπορούν να
καταταγούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
■ στις αναφερόμενες σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
■ στις αναφερόμενες στην ακριβή τήρηση των όρων συμβάσεων ή την
καλή εκτέλεση των έργων που αναλήφθηκαν.
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■ στις αναφερόμενες στην πληρωμή χρηματικών οφειλών, που
προέρχονται από αγορά επί πιστώσει ή από δανεισμό σε χρήμα ή από
χορήγηση προκαταβολής, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση μεγάλων
τεχνικών έργων, κτλ.
Η τράπεζα εισπράττει προμήθεια από την έκδοση Ε/Ε, η οποία
λογίζεται κατά αδιαίρετα τρίμηνα και προεισπράττεται. Η προμήθεια
διαπραγματεύεται ελεύθερα μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της και
επιβαρύνεται με ΕΦΤΕ.

2.6.6. Λογαριασμός 65.90 «Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με
σύμβαση Factoring».
Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε με τη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ.
σύμφωνα με την οποία στο προκείμενο λογαριασμό καταχωρούνται η
αμοιβή της Τράπεζας και τα έξοδα που καταβάλλονται σε αυτήν για ει
σπράξεις απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της με το σύστημα
Factoring.

2.6.7. Λ/σμός 65.98 «Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα».

Σε αυτόν καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηματο
οικονομικό κύκλωμα της επιχείρησης και δεν εντάσσονται σε οποιανδήποτε από τους λοιπούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 65, όπως
π.χ. τα έξοδα εισπράξεως συναλλαγματικών και γραμματίων εισπρακτέων
και τα διάφορα έξοδα τραπεζών που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις.
Στον παρόντα λογαριασμό δεν καταχωρούνται τα έξοδα που έχουν
σχέση με τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα τα οποία καταχωρούνται στο
λογαριασμό 64.10 «έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων».

2.6.8. Υπόδειγμα εγγραφών του λ/σμού 65
Α) Η επιχείρηση για να εισπράξει τους τόκους που αναλογούν στις
καταθέσεις της σε τράπεζες καταχωρεί τα ποσά αυτά στο Ταμείο της με
την ακόλουθη εγγραιρή.
00/00
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων
65.00.00 Τόκοι κ έξοδα δανείων σε δρχ. μη

X
000.000

π
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μετατρεψιμων σε μετοχες
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

000.000

Β) Τα έξοδα που καταβάλει η επιχείρηση σε τράττεζες για έξοδα και
τόκους μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, καταχωρεί τα έξοδα αυτά στον
επόμενο λογαριασμό.
00/00
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
65.01.00 Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακ/μων
υποχρεώσεων σε δρχ.
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ
Έξοδα τραπεζών............
00/00

000000

00000

Γ) Τα έξοδα για προμήθειες εγγυητικών επιστολών η επιχείρηση
παρακολουθεί την παρακάτω εγγραφή.
00/00
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.Θ0 ΤΑΜΕΙΟ
00/00

X
000.000

π
000.000

2.6.9. Οι σημαντικότεροι υπολογαριασμοί του 65.
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων
65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ.μη μετατρέψιμων σε μετοχές
0 1 ..............
65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
65.01.00 Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακρ. Υποχρεώσεων
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01..................

65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών
65.02.00 ...............
65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματ. Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα
65.03.00 ................
65.04 Τόκοι και έξοδα βραχ. τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγοογές.
65.04.00 ................
65.05 Τόκοι και έξοδα βραχ. Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
65.05.00 ................
65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
65.06.00 ................
65.07 Ειδικός φόρος τρατιεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων
δανείων και χρηματοδοτήσεων
65.08 Έξοδα ασφαλειών δανείων και χρηματοδοτήσεων.
65.08.00 ................
65.09 Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου.
65.09.00 ................
65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών.
65.10.00 ................
65.90 Τόκοι και έξοδα εισπράξεων απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
65.90.00 ................
65.98 Λοιπά συναιρή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα.
65.98.00 Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων.
01 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών
02 .................
65.99 Προϋπολογισμένοι-Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα.
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2.7. 66 «Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε ΙΣ Π Α Γ ΙΩ Ν Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν Ε Ν ΣΩ Μ Α ΤΩ Μ Ε Ν Ε Σ
Σ Τ Ο Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Π Κ Ο Κ Ο ΣΤΟ Σ».

Στο λογαριασμό αυτόν καταχωρούνται ι αποσβέσεις του πάγιου
ενεργητικού που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, δηλαδή οι
αποσβέσεις που βαρύνουν το κόστος των πέντε βασικών λειτουργιών της
επιχείρησης (παραγιογής, διοικήσεως, διαθέσεως, ερευνών-αναπτύξεως και
χρηματοοικονομικής). Τέτοιες είναι οι τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε (|)ορά.
Με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994 ορίζεται ότι από τα
ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν τα ποσά των αποσβέσεων για την κάλυψη
της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή (ρθαρτών,
συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακί
νητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον με οριστικές εγγραφές, σύμιρωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.
Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της αποσβέσεως ,δαπάνης
βάση τις οριζόμενες διατάξεις είναι;
• Το περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται να ανήκει κατά κυριότητα
στην επιχείρηση.
• Το περιουσιακό στοιχείο να χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για το
σκοπό που προορίζεται.
• Οι αποσβέσεις να έχουν υπολογιστεί βάση των νόμιμων ποσοστών.
• Το ποσό της απόσβεσης να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
• Οι αποσβέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αποσβεστέα αξία.

2.7.1. Οι ιαιριότεροι υπολογαριασμοί του 66.
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων.
66.00.01 Αποσβέσεις ορυχείων.
02 Αποσβέσεις μεταλλείων.
03 Αποσβέσεις λατομείων.
04 .............
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων.
66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων.
01 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεων μεταφορών.
02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων.
03 ..............
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66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.
66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων.
01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων.
02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων.
03 Αποσβέσεις εργαλείων.
04 ...............
66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων.
66.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωιρορείων.
01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων.
02 ..............
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων.
01 Αποσβέσεις σκευών.
02 Αποσβέσεις μηχανημάτων γραφείου.
03 ...........
66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
απόσβεσης.
66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως.
01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
02 .....................
66.06.
66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως.

2.7.2 Ενδεικτικές εγγραφές του λ/σμού 66
Α) Η επιχείρηση υποχρεούται σε υπολογισμό των αποσβέσεών της
κάθε χρόνο για τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και για την λογιστική
απόδοσή τους παρακολουθεί την παρακάτω εγγραφή.
00/00
X
66 Αποσ. Πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο
000000
λειτουργικό κόστος.
66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων.
66.00.01 Αποσβέσεις ορυχείων.
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων
-τεχνικών έργων.

π
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66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων
10 Εδαφικές εκτάσεις
10.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
10.99.01 Αποσβεσμένα ορυχεία
11 Κτίρια-εγκ/σεις κτφίων-τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων....
11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκ.σεις κτιρίων

000000

000000

00/00

Β) Οι αποσβέσεις τώρα για τον μηχανολογικό της εξοπλισμό και για
τα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης και για τα έπιπλα - σκεύη
παρακολουθούνται στην επόμενη εγγραιρη.
00/00
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων εν.......................
66.02 Αποσ. Μηχανημάτων - τεχνικών εγκατα
στάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων.
66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων.
66.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωιρορείων.
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων.
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣ.
12.00 Μηχανήματα.
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.00 Αυτοκίνητα λεωφορεία.
14 ΕΠΙΠΑΑ ΚΑΙ ΑΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΑΗΣΜΟΣ
14.00 Έπιπλα.
Αποσβέσεις..........
00/00

2.8. Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Σ 6 7 «............................................... .

Ο λογαριασμός 67 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή
μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου.
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2.9,

68 «Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ »

Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι προβλέψεις εκμεταλλεύσεως με πίστωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του 44 «προβλέψεις».
Ο λογαριασμός σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. αναπτύσσεται στους
ακόλουθους υπολογαριασμούς.
• 68.00 «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία».
• 68.01 «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων».
• 68.09 «Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως».
• 68.99 «Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλεύσεως».
Για την αναγνώριση μιας δαπάνης οος εκπεστέας από τα
ακαθάριστα έσοδα πρέπει η δαπάνη να είναι οριστική και εκκαθαρισμένη.
Οι προβλέψεις όμως δεν είναι δυνατό να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και συνεπώς η σχετική δαπάνη δεν εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ο ίδιος ο νόμος
ορίζει. Έτσι κατά τα ισχύοντα, αναγνωρίζονται για έκτηωση μόνο α) οι
προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (άρθρο 31 παρ. 1 του ν.
2238 / 1994). β) οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία (άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2238 / 1994).

2.9.1 Οι κυριότεροι υπολογαριασμοί του 68.
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
68.01 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
68.09.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών
68.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
2.9.2. Ενδεικτικές εγγραφές της ομάδας 68
Α) Η επιχείρηση μπορεί να έχει προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να καταχωρούνται στα βιβλία
όπως στην παρακάτω εγγραφή.
00/00
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

X
000000

π
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68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλευσεως
68.09.00 Προβλέψεις για απόσβεση
επισφαλών πελατών.
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.97 Επισφαλείς πελάτες.
00/00

000000
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3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Η εργασία αυτή έχει βασιστεί στους (ρορολογικούς νόμους και
αρχές του κράτους χωρίς να έχει αλλοιωθεί στο ελάχιστο το νόημα και η
εφαρμογή των αρχών που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης.
Είναι όμίος υποχρέωσή μου να εκφράσω την γνώμη μου και να
σχολιάσω κάποιες δαπάνες στις οποίες αναφέρεται η εργασία αυτή.
Πιστεύω πως έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην λογιστική απόδοση των
εξόδων. Αυτό κάνει την επιχείρηση ποιο ευέλικτη έχοντας στην διάθεση
της ένα καταρτισμένο λογιστικό σχέδιο που έχει λογαριασμούς για την
απόδοση στις περισσότερες δαπάνες που κάνει η επιχείρηση.
Βρίσκω σκόπιμο να σχολιάσω τα έξοδα που δεν εκτήτιτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα που είναι κατά κύριο λόγο τα (χνόργανα έξοδα.
Ανόργανα έξοδα είναι εκείνα που δεν αναφέρονται στην ομαλή
εκμετάλλευση της χρήσεως και δεν συσχετίζονται με τα οργανικά έσοδα
για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμετάλλευσης. Αυτά
τα έξοδα συνδέονται με τυχαίες και ευκαιριακές πράξεις ή δραστηριότητες
όπως π.χ. από αγορά λαχείου από βιομηχανική επιχείρηση ή από ευκαιιακή
αγορά ακινήτου με σκοπό την άμεση πώληση του.
Στην κατηγορία των (χνόργανων εξόδων περιλαμβάνονται και τα
έκτακτα έξοδα που αν και έχουν σχέση με την βασική ή τις δευτερεύουσες
δραστηριότητες που αναπτύσσει η επιχείρηση, η πραγματοποίηση τους
βασίζεται σε έκτακτα και περιστασιακά γεγονότα.
Αναιρέρω ενδεικτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις έκτακτων εξόδων ή
ζημιών:
1. Τα πρόστιμα κάθε είδους και οι προσαυξήσεις φόρων.
2. Οι τόκοι υπερημερίας.
3. Οι ποινικές ρήτρες.
4. Οι προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεως καταβολής εισφορών σε ασφα
λιστικούς οργανισμούς.
5. Οι υπερβολικές (ρύρες αποθηκεύσεως, μεταφοράς και βιομηχανοποιήσεως υλικών.
6. Οι μειώσεις της αξίας αποθεμάτων λόγω παλαιότητας ή ποιοτικών
αλλοιώσεων ή άλλων αιτιών.
7. Η επιβολή εφάπαξ έκτακτων φόρων.
8. Η πληρωμή ημερών απεργίας του προσωπικού.
9. Η καταβολή αποζημιώσεως στην πελατεία για αποκατάσταση ζημιών
που προκαλούνται από προϊόντα ελαττωματικής ποιότητας.
10. Η επισκευή μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων για αποκατάσταση ανώ
μαλων φθορών ή καταστροφών.
11. Οιχρεωστικές συναλλαγματικές διαιρορές.
12. Οι αποζημιώσεις στο προσωπικό που δεν καλύπτονται από σχετικές
προβλέψεις.

-54-

13. Οι απώλειες από ττυρκαγιές ή μετα(ροράς που δεν καλύπτονται
ασφαλιστικά.
14. Τα ελλείμματα ταμείου.
15. Οι κλοπές και υπεξαιρέσεις.
16. Οι απώλειες από πιστώσεις οι οποίες χορηγούνται πέρα από τα όρια που
θεωρούνται κανονικά κ.α.
Ολα αυτά τα έξοδα είναι λογικό να μην εκπίπτουν από τα ακαθαριστα έξοδα τα οποία μας αιρορούν και γ’αυτό παρακολουθούνται σε άλλη
ομάδα λογαριασμών (8’’) και όχι σε αυτήν των εξόδων που είναι η έκτη.
Κάποια από αυτά τα έξοδα όμως δεν είναι δικαιολογημένη στο
ακέραιο η κατάταξή τους στην ομάδα 8 για το λόγο ότι δεν μπορούμε να
αποδείξουμε αν έγιναν σκόπιμα ή με δόλο από την επιχείρηση. Τέτοια π.χ.
είναι:
• Οι απώλειες από πυρκαγιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά άρα
μπορεί να είναι σκόπιμες. Θα μπορούσε ο νομοθέτης να αποκλείσει από
τα ανόργανα και μη εκπιπτόμενα έξοδα περιτττώσεις όπως αυτήν μόνο
σε περίπτωση όπου η έκθεση του αρμόδιου οργάνου της πολιτείας
αποδεδειγμένα χρεώνει σε ατύχημα το γεγονός αυτό.
• Σε περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεως στην πελατεία για αποκατά
σταση ανώμαλων φθορών ή καταστροφών ο νόμος προβλέπει την
ένταξη της δαπάνης στα ανόργανα έξοδα. Τα έξοδα αυτά μπορούν κατά
την άποψη μου να καταχωρούνται σε λογαριασμό της ομάδας 6 ώστε να
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ο βασικότερος λόγος είναι πως η
καταβολή αποζημιώσεως είναι απαραίτητη για μια επιχείρηση η οποία
δεν θέλει να εκτεθεί στους πελάτες της, γιατί αλλιώς κινδυνεύει να
καταστεί μη υγιείς.
• Ακόμα στον λογαριασμό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»
μπορούμε να κατατάξουμε και τις αμοιβές των μισθών που δίνει η
επιχείρηση στο προσωπικό της τις μέρες απεργίας. Είναι νόμιμο
δικαίωμα σε μια επιχείρηση όταν σέβεται τα αιτήματα του προσωπικού
της να τους πληρώνει κανονικά τις μέρες απεργίας και να εκπίπτει τα
ποσά αυτά από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον αποδεδειγμένα έχουν
καταβληθεί.
Για τις περισσότερες όμως περιπτώσεις που καταγράφει ο νομο
θέτης βρίσκω λογικό τον περιορισμό των εξόδων αυτών σε ανόργανα και
μη εκπιπτόμενα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση δεν μπορεί εύκολα
να διογκώσει πέραν του επιτρεπτού τα έξοδα της με σκοπό την μείωση των
φορολογητέων της κερδών.

