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΄Ολους τους λειτουργούς,

Πιστωτικές σηµειώσεις γενικά
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 216/91 ο προµηθευτής µπορεί να εκδώσει
πιστωτική σηµείωση προς τον πελάτη του όταν µειώνεται εκ των υστέρων η
αντιπαροχή. Ορισµένες πληροφορίες για τις πιστωτικές σηµειώσεις υπάρχουν στο
Μέρος VII του Γενικού Οδηγού. Η παρούσα εγκύκλιος προσφέρει καθοδήγηση για
την εγκυρότητα των πιστωτικών σηµειώσεων και περιέχει παραδείγµατα
περιστάσεων στις οποίες µπορεί ή δεν µπορεί να εκδοθεί πιστωτική σηµείωση.
Εγκυρότητα των πιστωτικών σηµειώσεων
Για να είναι έγκυρη µια πιστωτική σηµείωση πρέπει να πληροί όλους τους πιο
κάτω όρους:
• να αντανακλά ένα γνήσιο λάθος ή µια υπερχρέωση ή µια συµφωνηµένη µείωση
της αξίας της παράδοσης/παροχής,
• να παρέχει πραγµατικό όφελος στον πελάτη (δηλ. ο προµηθευτής να του
επιστρέφει το χρηµατικό ποσό που τον υπερχρέωσε ή να το συµψηφίζει µε την
αξία µελλοντικών παραδόσεων/παροχών),
• να εκδοθεί προς τον πελάτη (δηλ. να του σταλεί ή να του δοθεί).
Αποδεκτές πιστωτικές σηµειώσεις
Πιστωτικές σηµειώσεις µπορούν να εκδοθούν κάτω από τις εξής περιστάσεις:
(i) ΄Οταν ο πελάτης επιστρέφει τα αγαθά στον προµηθευτή διότι δεν
ανταποκρίνονται προς την περιγραφή τους στη σύµβαση.
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(ii) ΄Οταν αγαθά, που είχαν παραδοθεί δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς ή
πώλησης υπό όρους, περιλαµβανοµένης και της πώλησης µε παρακράτηση
της κυριότητας µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος, επιστρέφονται ή
ανακτάται η κατοχή τους από τον προµηθευτή. Οι όροι για την έκδοση τέτοιας
πιστωτικής σηµείωσης εξηγούνται πιο κάτω, στην προτελευταία παράγραφο.
(iii) ΄Οταν αγαθά, που είχαν αποσταλεί µε κίνδυνο του προµηθευτή, χάθηκαν κατά
τη µεταφορά τους προς τον πελάτη.
(iv) ΄Οταν ο πελάτης δικαιούται ενδεχόµενη έκπτωση (δηλ. έκπτωση υπό
αναβλητικό όρο, π.χ. αν οι αγορές του φθάσουν συγκεκριµένο ύψος µέχρι το
τέλος του έτους).
(v) ΄Οταν ο πελάτης χρεώθηκε µεγαλύτερο ποσό απ΄ ό,τι έπρεπε.
(vi) ΄Οταν διαπιστώνεται πως τα αγαθά που παραδόθηκαν είναι ελαττωµατικά και
συµφωνείται µείωση της τιµής τους.
(vii) ΄Οταν υπάρχει συµφωνηθείσα µείωση της αντιπαροχής για υπηρεσίες.
(viii) ΄Οταν η τιµολογηθείσα παράδοση δεν πραγµατοποιείται µερικώς ή εξ
ολοκλήρου.
Μη αποδεκτές πιστωτικές σηµειώσεις
∆εν επιτρέπεται να εκδοθούν πιστωτικές σηµειώσεις:
(i)

σε τρίτα µέρη (π.χ. όταν υπάρχει συµφωνία ενοικιαγοράς δυνάµει της οποίας ο
χρηµατοδοτικός οργανισµός κατέστη κύριος των αγαθών, δεν επιτρέπεται να
εκδώσει ο πωλητής πιστωτική σηµείωση απευθείας στο µισθωτή),

(ii) σε σχέση µε επισφαλή χρέη (για τα οποία ισχύει η απαλλαγή των µη
εισπράξιµων χρεών (Κ.∆.Π. 217/91)),
(iii) από κατασκευαστή σε µεταπωλητές/ διανοµείς, οι οποίοι αναλαµβάνουν εκ
µέρους του επιδιορθώσεις κατά τη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται στον
πελάτη,
(iv) όταν ο πελάτης είχε αποκτήσει τα αγαθά - µε σύµβαση πώλησης είτε τοις
µετρητοίς είτε επί πιστώσει, ή µε άλλη σύµβαση δυνάµει της οποίας η
κυριότητα µεταβιβάστηκε σ΄ αυτόν αµέσως - και εκ των υστέρων τα επιστρέφει
στον προµηθευτή επειδή δεν µπορεί να αποπληρώσει το τίµηµα (ανεξάρτητα
από το αν ο πελάτης είναι υποκείµενος στο φόρο ή όχι).
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Οι εµπορευόµενοι που χρησιµοποιούν σχέδιο λιανοπωλητών δεν επηρεάζονται
από τους περιορισµούς αυτούς διότι αφαιρούν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις
επιστροφές χρηµάτων σε πελάτες που επιστρέφουν εµπορεύµατα (Βλ. παράγραφο
7 της Κ.∆.Π. 156/92).
Ενοικιαγορά και πώληση υπό όρους
΄Οταν ο προµηθευτής
• ανακτά την κατοχή των αγαθών ή του επιστρέφονται αγαθά,
• τα οποία είχε παραδώσει δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς ή πώλησης υπό
όρους, περιλαµβανοµένης και της πώλησης µε παρακράτηση της κυριότητας
µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος,
τότε µπορεί
• να εκδώσει πιστωτική σηµείωση προς τον πελάτη του, και
• να µειώσει την αρχική αξία της πώλησης και το φόρο εκροών που αναλογεί,
• νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. Ο πελάτης συµφωνεί.
ii. Η πιστωτική σηµείωση καλύπτει το πλήρες ποσό των απλήρωτων δόσεων.
iii. Ο προµηθευτής δεν απαιτεί την καταβολή των οφειλόµενων δόσεων.
iv. Η µεταπώληση των αγαθών θα συνιστά φορολογητέα παράδοση (δεν θα
καλύπτεται από τους κανονισµούς 4 και 6 της Κ.∆.Π. 202/91).
Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να εκδοθεί πιστωτική σηµείωση όταν ο πελάτης έχει
ήδη αποπληρώσει το τίµηµα. Με την αποπληρωµή του τιµήµατος µεταβιβάζεται η
κυριότητα και, εποµένως, οποιαδήποτε µεταγενέστερη επιστροφή των αγαθών
αποτελεί νέα παράδοση αγαθών.
Κατάργηση
Η εγκύκλιος Α.152 αντικαθίσταται µε την παρούσα.
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