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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)  
 
ΣΛΟΤ 2142/2015 
 
 
ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν.4308/2014 - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ » 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

Η παράγραφος 6 της ΠΟΛ.1216/1.10.2014 καθορίζει ότι: 

6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, 
επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν 
αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον 
συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωριστεί το σύνολο των 
αγορών απαιτείται η εξόφληση της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και 
στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με 
«ανταλλαγή». 

Στο νόμο 4308/2014, άρθρο 17, παράγραφος 1, περίπτωση γ αναφέρεται ότι: Γ) Η 
αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψηφισμοί 
μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν 
επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. 

Θα παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε αν η ανωτέρω ή άλλη διάταξη του 
ν.4308/2014, αναιρεί τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1216/1.10.2014. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 4308/2014, δεν αναιρεί φορολογικές ή άλλου 
χαρακτήρα κανονιστικές διατάξεις. Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται μόνο σε θέματα 
εμφάνισης των σχετικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και όχι στον τρόπο 
εξόφλησης και είσπραξης των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Για 
παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει απαίτηση από πελάτη της 50.000 και υποχρέωση 



προς τον ίδιο ως προμηθευτή της 55.000, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, θα 
εμφανισθεί ως υποχρέωση το καθαρό ποσό των 5.000. 

Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από άλλη νομοθεσία, όπως η φορολογική, 
αναφορικά με τους τρόπους είσπραξης/πληρωμής, εφαρμόζονται βάσει εκείνης της 
νομοθεσίας και δεν αποτελούν αντικείμενο του ν. 4308/2014. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 


