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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά 

ορίζονται με το Ν.4308/2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων (Ε.Λ.Π.) εισάγονται αλλαγές στους κανόνες λογιστικής αποτύπωσης των 

συναλλαγών, πράξεων και γεγονότων που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της 

περιόδου και δημιουργούν – συνεπάγονται μεταβολές στα περιουσιακά στοιχειά των 

επιχειρηματικών μονάδων και οντοτήτων. Αρχικά γίνεται μια αναφορά πάνω στο 

πεδίο εφαρμογής των νέων Ε.Λ.Π. που ισχύουν από 1.1.2015 στην Ελλάδα σύμφωνα 

με την νέα κατηγοριοποίηση των οντοτήτων (επιχειρήσεων) ανάλογα με το μέγεθός 

τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού της πρώτης εφαρμογής τους, τις τυχόν 

εξαιρέσεις αλλά και τις καταργούμενες διατάξεις, χρησιμοποιώντας όπου κρίθηκε 

απαραίτητο παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Στη συνέχεια 

αναλύεται η έννοια των λογιστικών συστημάτων , των κανόνων τήρησης των νέων 

λογιστικών αρχείων, του νέου σχεδίου λογαριασμών, της τεκμηρίωσης των 

συναλλαγών αλλά τον χρόνο ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων. Προχωρώντας, 

αναπτύσσονται θέματα σχετικά με τα παραστατικά πώλησης καθώς και τις νέες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά και τις αρχές σύνταξής του. Μεγάλο μέρος 

της έρευνας καταλαμβάνει η ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των ενσώματων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων με αναφορά σε νέες έννοιες όπως επιμέτρηση σε 

εύλογη αξία, απομείωση, αναβαλλόμενη φορολόγηση χρηματοοικονομική/ 

χρηματοδοτική μίσθωση. Συνεχίζοντας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριότερων 

διαφορών μεταξύ των Ε.Λ.Π. και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(Ε.Γ.Λ.Σ.) και του Κ.Φ.Α.Σ αλλά και των κυριότερων διαφορών μεταξύ των Ε.Λ.Π. 

και των Διεθνών  Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Στο τέλος, 

παρουσιάζονται πιθανά πλεονεκτήματα μειονεκτήματα της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. 

καθώς και συμπεράσματα σχετικά µε την επίδραση της πρώτης εφαρμογής των 

Ε.Λ.Π. στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

Ν.4308/2014, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, σύγκριση του Ελληνικού 

Λογιστικού Σχεδίου με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύγκριση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει ουσιαστικά τον Ν. 

4308/2014 με τον οποίο επιχειρήθηκε η πλήρης ενσωμάτωση στο εσωτερικό 

Ελληνικό δίκαιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 34/2013 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με την δημιουργία των Ε.Λ.Π. 

Τα Ε.Λ.Π. προαναγγέλθηκαν σε προηγούμενη νομοθεσία με το Ν.4174/2013 

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, όπου στο άρθρο 13 παρ. 1 αναφέρει: «Κάθε 

πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία 

και στοιχεία ....., σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που 

προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.» Επίσης στο άρθρο 54 παρ. 2 του ίδιου νόμου 

αναφέρει: «Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

καθορίζονται ως εξής: - γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ.,....., σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα 

λογιστικά πρότυπα και - δ) πεντακόσια (500) ευρώ....., σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη 

λογιστικά πρότυπα.»
1
 

Με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. επιχειρείται απλοποίηση του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του Ν.4093/2012. Σκοπός του 

νόμου είναι να ευθυγραμμιστεί το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο με τις διεθνείς 

λογιστικές πρακτικές με τρόπο που να υπηρετείται η ανάγκη για διαφάνεια, 

αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων και γενικότερα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο σύνολο των επιχειρήσεων ώστε να 

επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Με τις διατάξεις του νέου λογιστικού πλαισίου δηλαδή των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η καταπολέμηση της 

λογιστικής πολυνομίας, η συμπλήρωση, η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των 

λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό λογιστικό πλαίσιο για τις υποκείμενες οντότητες (επιχειρήσεις)
2
. Βέβαια 

θα πρέπει να τονισθεί η δυσκολία του ανωτέρω εγχειρήματος δηλαδή η δυσκολία να 

εναρμονισθεί η φορολογική νομοθεσία δεκαετιών, στα πλαίσια της καταπολέμησης 

της πολυνομίας, με τα νέα Ε.Λ.Π. 

Επομένως με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. αλλάζει το σύστημα κανόνων 

λογιστικής αποτύπωσης των συναλλαγών, πράξεων και γεγονότων που 

πραγματοποιούνται στη διάρκεια της περιόδου και δημιουργούν – συνεπάγονται 

μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία  των επιχειρηματικών μονάδων και οντοτήτων. 

Εισάγονται νέοι όροι όπως «οντότητα» που σημαίνει επιχείρηση, «αναγνώριση» που 

σημαίνει καταχώρηση, «επιμέτρηση» που σημαίνει αποτίμηση, «τέλος περιόδου 

                                                 
1
 N.4174/2013άρθρο 13 πα. 1 και άρθρο 54 παρ.2 

2
 Εισηγητική έκθεση για τη Βουλή του Ν.4308/2014 – (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση 
Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Πάρης Σταματόπουλος – Γιάννης Σταματόπουλος, forin 

Σταματόπουλος, 2015, σελ. 20-21).  
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αναφοράς» που σημαίνει ημερομηνία Ισολογισμού, «ημερομηνία αναφοράς των 

Χ.Κ» που σημαίνει το τέλος της χρήσης δηλαδή 31/12 /ΧΧΧΧ ή 30/06/ΧΧΧΧ. 

Οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. είναι ουσιαστικά στο μεγαλύτερο µέρος τους 

εναρμονισμένες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.) τα οποία εφαρμόζουν υποχρεωτικά οι οντότητες όπως παρατίθεται 

παρακάτω στο κεφάλαιο «3.2.2 Κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση 

σύνταξης των Δ.Π.Χ.Α.» 

Εφαρμόζεται ο κανόνας, τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

να παρακολουθούνται λογιστικά και να παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων. Υιοθετείται επομένως η βασική 

αρχή των Δ.Π.Χ.Α., ότι η συναλλαγή πρέπει να απεικονίζει την οικονομική ουσία και 

όχι τον τύπο «economic substance of transaction and events» ή αλλιώς «substance 

over form». Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζεται η αντίστοιχη φορολογική 

βάση των στοιχείων που απεικονίζονται.  

Οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν χαρακτηρίζονται από τυπικότητες αλλά δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο να προκύπτουν τα εκάστοτε ζητούμενα στοιχεία και να 

διενεργούνται οι προβλεπόμενες συμφωνίες με ευχέρεια, χωρίς να εξετάζεται και να 

παίζει κάποιο ρόλο από ποιο αρχείο ή συνδυασμό τους προκύπτουν τα στοιχεία. 

Οι νέες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προβλέπονται και η ανάγκη 

προσδιορισμού της Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, αποτελεί μία από τις 

κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τα νέα Ε.Λ.Π.. και πρέπει να απασχολήσει τις 

επιχειρήσεις για μια έγκαιρη προσαρμογή. 

Εισάγονται νέοι όροι για την κατηγοριοποίηση των στοιχείων Ενεργητικού και 

Παθητικού καθώς και για την απεικόνισή τους, όπως εύλογη αξία, αξία χρήσης, 

επιμέτρηση, αναγνώριση, ανακτήσιμη αξία. Επίσης εισάγεται η έννοια της 

προεξόφλησης μελλοντικών αξιών (παρούσα αξία) με την υιοθέτηση 

χρηματοοικονομικών όρων και πρακτικών που δεν προβλέπονταν στο Ε.Γ.Λ.Σ.. που 

ίσχυε μέχρι 31.12.2014. 

Επομένως με τα Ε.Λ.Π. επιχειρείται από τον νομοθέτη για τις επιχειρήσεις που 

δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος να υπάρχει ένας κοινός τρόπος απεικόνισης των 

οικονομικών καταστάσεων ώστε να καθίστανται συγκρίσιμες και περισσότερο 

κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές χρησιμοποιώντας κοινές λογιστικές 

πρακτικές. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσης εργασίας γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης 

των σημαντικότερων διατάξεων του νέου νόμου των Ε.Λ.Π. καθώς και ανάπτυξης 

κάποιων θεμάτων τα οποία χρήζουν προσοχής και περαιτέρω ανάλυσης. Γίνεται 

αναφορά στην κατηγοριοποίηση των οντοτήτων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 

και προσδιορίζεται ποιες οντότητες υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις 

των Ε.Λ.Π.., ποιες υπόκεινται στις ρυθμίσεις των Δ.Π.Χ.Α αλλά και τα ειδικά 

καθεστώτα που μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένες οντότητες. Παρουσιάζονται οι 

νέοι όροι που εισάγονται όπως «Λογιστικό σύστημα», «Λογιστικά Αρχεία» 

(accounting records) και «Λογιστικά Στοιχεία» (supporting documentation), που 

ουσιαστικά αντικαθιστούν τους όρους «τήρηση βιβλίων» και «βιβλία και στοιχεία» 
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καθώς και  «Τεκμηρίωση συναλλαγών» και αναλύεται ο τρόπος τήρησης, 

ενημέρωσης, διασφάλισης και διαφύλαξης των Λογιστικών Αρχείων ανάλογα με το 

μέγεθος της οντότητας. Αναπτύσσεται η έννοια της Λογιστικής και Φορολογικής 

βάσης, η διάκριση των διαφορών μεταξύ τους σε προσωρινές και μόνιμες αλλά και το 

κριτήριο σημαντικότητας το οποίο δεν εφαρμόζεται στην τήρηση των λογιστικών 

αρχείων. Επίσης γίνεται μια προσέγγιση στα σημαντικότερα σημεία των διατάξεων 

των Ε.Λ.Π. που αναφέρονται στα παραστατικά πωλήσεων, στο περιεχόμενό τους, 

στο χρόνο έκδοσής τους, στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο αλλά και στη νέα έννοια του 

απλοποιημένου τιμολογίου. Στη συνέχεια παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις 

που καλούνται να καταρτίσουν οι οντότητες. Με το Ν.4308/2014 υιοθετούνται νέα 

υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων και καθορίζονται οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσονται από τις υποκείμενες 

οντότητες σύμφωνα με το μέγεθος τους καθώς και σύμφωνα με τις αρχές σύνταξης 

των Χ.Κ. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις αρχές σύνταξης του προσαρτήματος 

και στις πληροφορίες που αυτό πρέπει να περιέχει. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος 

της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση των νέων κανόνων επιμέτρησης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των οντοτήτων. Οι νέοι κανόνες 

επιμέτρησης, όπως και η μορφή των οικονομικών καταστάσεων έχουν κοινά σημεία 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Καθιερώνεται η 

βασική αρχή βάση της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αναγνωρίζονται 

αρχικά στο κόστος, ενώ μεταγενέστερα απαιτείται επιμέτρηση (π.χ. έλεγχος 

απομείωσης) των στοιχείων αυτών. Παρέχεται η δυνατότητα, η επιμέτρηση 

επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, να διενεργείται βάσει της 

εύλογης αξίας (και όχι στο κόστος). Στο τέλος του πρώτου μέρους, απαριθμούνται οι 

απλοποιήσεις και οι απαλλαγές που οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. προβλέπουν ανάλογα με 

το μέγεθος των οντοτήτων και αποτυπώνονται κάποιες μεταβατικές διατάξεις και 

διατάξεις σχετικές με την έναρξη της ισχύος. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις κυριότερες διαφορές 

μεταξύ των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ  και των Ε.Λ.Π. αλλά και στις 

διαφορές των διατάξεων των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α.. Παρουσιάζονται οι διαφορές 

στις Χ.Κ. που οι οντότητες ήταν υποχρεωμένες να συντάξουν με το Ε.Γ.Λ.Σ. και σε 

αυτές που καλούνται να καταρτίσουν με τις νέες διατάξεις. Επίσης προσδιορίζονται 

οι σημαντικότερες διαφορές στο λογιστικό χειρισμό οικονομικών συναλλαγών, 

καθώς και οι βασικότερες διαφορές στην απεικόνιση των κονδυλίων στον Ισολογισμό 

και στις υπόλοιπες Χ.Κ.  

Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

για τις επιχειρήσεις που θα κληθούν να τα εφαρμόσουν. Ποια οφέλη αποκομίζονται 

με την εφαρμογή των νέων διατάξεων και ποιες μπορεί να είναι οι δυσμενείς 

συνέπειες της εφαρμογής τους. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία στο τέλος της τρίτης ενότητας 

παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά µε την επίδραση της πρώτης εφαρμογής των 

Ε.Λ.Π. στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και κάποιες επίσημες αντιδράσεις από τους 

οικονομικούς φορείς της χώρας που αφορούν την έναρξη της εφαρμογή τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 Ξεκινώντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα πρέπει να αναφερθεί ότι για 

την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία αρκετή, διότι πρόκειται για έναν νέο νόμο ο οποίος 

κατά την σύνταξη της παρούσας δεν είχε επί της ουσίας ακόμη εφαρμοστεί από τις 

υπόχρεες οντότητες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά συγγράμματα, άρθρα 

αλλά και επιστημονικά συνέδρια.  

«Τα Ε.Λ.Π. ευθυγραμμίζονται με δύο βασικές οδηγίες της Ε.Ε : 

- Την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013 και  

- Την Οδηγία περί τιμολόγησης 115/2001, η οποία έχει ενσωματωθεί στην έκτη 

οδηγία ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ και συγκεκριμένα στα άρθρα 217 έως 249» 
3
  

Ο νόμος 4308/2014 αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα. Περιλαμβάνει 

επίσης τέσσερα παραρτήματα. Α: Ορισμοί, Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, Γ: Σχέδιο λογαριασμών και Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το περιεχόμενο  του νόμου διαχωρίζεται στις εξής 

βασικές ενότητες:  

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2).  

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).  

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15).  

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17).  

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28). 

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30). 

Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36). 

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44). 

Διευκρινίσεις: Τα άρθρα 41 έως και 43 του N.4308/2014 αναφέρονται σε 

τροπολογίες άλλων νομοθετημάτων και συνεπώς δεν αφορούν στα Ε.Λ.Π. 

 « Στη χώρα μας η λογιστική τυποποίηση επιτεύχθηκε με την ολοκλήρωση του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Με την κατάρτιση του Ε.Γ.Λ.Σ. 

θεσπίστηκαν κανόνες αναφερόμενοι όχι μόνο στο περιεχόμενο του Ισολογισμού και του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως που μέχρι τότε προέβλεπε η κείμενη εμπορική 

νομοθεσία, αλλά και στο περιεχόμενο, του τρόπου λειτουργίας και της συνδεσμολογίας 

των τηρητέων λογαριασμών, από τους οποίους πηγάζει ο Ισολογισμός και ο 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως. Σήμερα η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

εφαρμόζει τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όρος που προήλθε εξ αντιδιαστολής προς 

τα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» και ο οποίος σημαίνει τα λογιστικά πρότυπα που 

προδιαγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 42α
 
  και 43γ  

του κωδ.Ν.2190/1920………….. 

Ήδη με το Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα, συναφής ρυθμίσεις και 

διατάξεις (αποτελούμενο από οκτώ κεφάλαια, σαράντα τέσσερα άρθρα και πέντε 

                                                 
3
 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Πάρης 
Σταματόπουλος – Γιάννης Σταματόπουλος, forin Σταματόπουλος, 2015, σελ. 21. 
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παραρτήματα) ενσωματώνονται με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο οι 

λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιείται περαιτέρω η απλοποίηση 

του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) του Ν. 4093/2013. Το 

νομοθέτημα αυτό συνιστά τα «Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»………………»
4
  

 Οι απόψεις που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής των Ε.Λ.Π 

περιγράφουν πως δεδομένου ότι το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ σχεδιάσθηκε πριν 

από σαράντα χρόνια σύμφωνα με τις τότε αντιλήψεις, είναι πλέον σήμερα 

επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός του, ανεξάρτητα από την έλευση των ΕΛΠ, 

δεδομένων εξάλλου και των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον, στο λογιστικό 

πλαίσιο και στην ολοκληρωτική χρήση από τις επιχειρήσεις προχωρημένων 

πληροφοριακών-λογιστικών συστημάτων.
5
 

«Τα Ε.Λ.Π. καλύπτουν τα θέματα που μέχρι 31.12.2014 κάλυπτε ο Κώδικας 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αναφορικά με την τήρηση των λογιστικών 

αρχείων και τους κανόνες τιμολόγησης των συναλλαγών και τα θέματα των λογιστικών 

κανόνων βάσει της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ν. 4308/2014 

λειτουργεί συμπληρωματικά με τους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος και 

Φορολογικών Διαδικασιών και έτσι για πρώτη φορά, όλο το κανονιστικό πλαίσιο που 

αφορά τη λογιστική και φορολογική λειτουργία των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται σε 

τρία νομοθετήματα, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα κράτη εντός και εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
6
  

«Με τον N.4308/2014 καθιερώνεται στο χώρο της Λογιστικής και της 

επιχείρησης, σε ότι αφορά τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών στα λογιστικά 

βιβλία, καθώς και τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, νέες 

διατάξεις που στοχεύουν τόσο σε μια απλουστευμένη διαχείριση των λογιστικών 

δεδομένων, όσο και στην προσαρμογή όλων των διαδικασιών,  στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Χαρακτηριστικό του νέου νόμου είναι η εισαγωγή, εκτός των άλλων, νέας 

ορολογίας και σε ένα βαθμό, αντικατάσταση όρων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν, στο πλαίσιο της παραδοσιακής Λογιστικής».
7
  

Επίσης, «Με το νόμο 4308/2014  θεσπίστηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

και από 1-1-2015 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων, ο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών, το Π.Δ 1123/1980 περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου, οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και σειρά άλλων διατάξεων που 

αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38 του παρόντος έργου. Σημειώνεται ότι με το 

                                                 
4
 Σύγχρονη Λογιστική, Επαμεινώνδας Μπατσινίλας – Κυριάκος Πατατούκας, Αθ. Σταμούλης  2015 

σελ.61-63. 
5
 Κωνσταντίνος Καραμάνης – Παναγιώτης Βρουστούρης, «Λογιστική Οργάνωση στα πλαίσια των 

Ε.Λ.Π, Μένιππος ΕΠΕ, Αθήνα 2015. 
6
 Γιώργος Α. Κορομηλάς – Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου, , «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308 Φ.Ε.Κ 

251/Α’ /24.11.2014», tax advisor, Αθήνα 2015, σελ.6. 
7
 Νίκος Σγουρινάκης – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2015 σελ.1 εισαγωγή. 
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νομοθέτημα αυτό δεν καταργήθηκε μόνο κάθε αντίθετη διάταξη όπως συνηθίζεται στο 

Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο, αλλά ως προς τον ΚΦΑΣ και ΚΒΣ καταργήθηκε κάθε 

ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει αυτών των νομοθετημάτων. 

Θα αναφέρει κάποιος ότι είναι αυτονόητο αφού άλλαξαν οι νόμοι, δεν μπορούν να 

ισχύουν οι παλαιότερες εγκύκλιοι, Όμως υπάρχουν  στα νομοθετήματα ίδιες 

αντιμετωπίσεις παρόμοιες ρυθμίσεις. Στην πράξη υπάρχουν ίδια προβλήματα, υπάρχουν 

δεδομένες λύσεις και άριστες, βέλτιστες πρακτικές. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε 

συνεχώς τον κόσμο, πολλά έχουν ειπωθεί και έχουν ειπωθεί πολύ καλά. Ας 

διορθώνουμε και ας γράφουμε αυτά που πρέπει και να δεχόμαστε την όποια σοφία του 

παρελθόντος, γιατί υπάρχουν θετικά κατασταλάγματα νομοθετικής τεχνογνωσίας. 

Μελετώντας το νέο περιβάλλον των Ε.Λ.Π. με τη γενική τους ορολογία, με την 

καθιέρωση ευρύτατων πλαισίων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές λύσεις όχι 

μόνο ισχύουν, θα λέγαμε ότι έχουν γραφτεί με το σκεπτικό που αναζητεί το νέο 

νομοθέτημα, δηλαδή να υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων που 

δημιουργούν ελεγκτική αλυσίδα για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που 

προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους, διασφαλίζοντας την ευχερή συσχέτιση των 

συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις.»
8
  

  

                                                 
8
 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Πάρης 
Σταματόπουλος – Γιάννης Σταματόπουλος, forin Σταματόπουλος, 2015 σελ.20. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Λ.Π. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

3.1 Καταργούμενες διατάξεις 

Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να 

ισχύουν (καταργούνται δηλαδή) οι διατάξεις:  

 του Κ.Φ.Α.Σ  Ν. 4093/2012 (στην ουσία αντικαθίστανται από τις διατάξεις 

των Ε.Λ.Π. των κεφαλαίων 2 και 3 - άρθρα 3 έως και 15),  

 του Ν.2190/1920 (της υπερδωδεκάμηνης πρώτης χρήσης, διατάξεις για τις 

οικονομικές καταστάσεις, κανόνες αποτίμησης, ίδιες μετοχές ως στοιχείο του 

ενεργητικού, περιεχόμενο του προσαρτήματος, περί ενοποιημένων, διατάξεις 

για τα Δ.Π.Χ.Α.),  

 του Ν.3190/1955 (λογιστικές διατάξεις),  

 του Ν.2065/1992 (κατάργηση των άρθρων για την αναπροσαρμογή των 

ακινήτων, 

 του Π.Δ.1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ..) με εξαίρεση το λογιστικό σχέδιο (η 

κωδικοποίηση), 

 του Π.Δ. 148/1984 Κλαδικό Ασφαλιστικών (δεν καταργείται η κωδικοποίηση) 

 Άρθρα ν.δ. 400/1970 (περί των οικονομικών καταστάσεων των 

ασφαλιστικών) 

 του Π.Δ. 384/1992 Κλαδικό Τραπεζών (δεν καταργείται η κωδικοποίηση) 

 του  Ν.  1809/1988 (εκτός του άρθρου 10)  σχετικά  με  τις  ταμειακές 

 μηχανές   και  συστήματα,  χωρίς  ωστόσο,  μεταβατικά,  να   καταργείται  η 

 χρήση  των  φ.τ.μ.  και  μηχανισμών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή 

Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων, στο βαθμό που 

είναι σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

3.2 Κατηγορίες οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α 

Με τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. εισάγεται η έννοια της οντότητας,  δηλαδή 

επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμό  

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον 

δημόσιο τομέα.  

Γίνεται σαφής αναφορά στις οντότητες που από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 

πρέπει να εφαρμόσουν τα Ε.Λ.Π. και στις κατηγορίες οντοτήτων που έχουν 

υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των 
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Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τις ατομικές και 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ως εξής: 

3.2.1 Κατηγορίες οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. 

Οι κατηγορίες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. είναι: 

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 

εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν 

περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της 

παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα 

της περίπτωσης αυτής. 

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και 

κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του 

νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.  

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν 

δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014. 

3.2.2 Κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των Δ.Π.Χ.Α. 

Οι κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των Δ.Π.Χ.Α είναι: 

α) Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (δεν περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπής τράπεζας). 

β) Θυγατρικές οντότητας της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της ΕΕ και εφόσον 

αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5  του καθαρού 
κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του Μ.Ο των εργαζομένων της μητρικής. 
γ) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας. 

δ) Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ν. 3606/2007 (Οδηγία 

2004/39/ΕΚ).  

ε) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005. 

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του Ν. 2778/1999. 

ζ) Οι ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του Ν. 2367/1995. 

η) Οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 4099/2012 

(Οδηγία 2009/65/ΕΚ).  

θ) Οι οντότητες χαρτοφυλακίου.  

ι) Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης. 
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3.2.3 Προαιρετική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.  

Προβλέπεται ότι και κάθε άλλη οντότητα μπορεί με απόφαση της διοίκησής 

της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι 

υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή. 

Επίσης οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατομικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν 

υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Για τον υπολογισμό των 5 ετών προσμετράται και η πρώτη περίοδος 

εφαρμογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της 1ης εφαρμογής 

(αν για παράδειγμα μία εταιρία αποφασίσει να εφαρμόσει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α 

για την χρήση 2015, με συγκριτική περίοδο 1
ης

 εφαρμογής την χρήση 2014, η 

πενταετία ξεκινάει από την χρήση 2015 και συνεχίζει υποχρεωτικά για τις επόμενες 4 

δηλαδή τις χρήσεις 2016,2017,2018 και 2019) 

3.2.4 Υποχρεώσεις εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α 

Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α., εφαρμόζουν από τον Ν. 

4308/2014 τις σχετικές διατάξεις για το Λογιστικό σύστημα και τα Λογιστικά Αρχεία, 

καθώς και τις σχετικές διατάξεις με τα Παραστατικά Πωλήσεων (χρόνος έκδοσης 

περιεχόμενο τιμολογίου, συγκεντρωτικό τιμολόγιο κ.λπ. άρθρα 3 έως και 15 και  παρ. 

32 του άρθρου 29). 

3.2.5 Οντότητες που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

ΔΠΧΑ 

Το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι 

δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας που 

λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Συνεπώς δεν 

υποχρεούται σε εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α, αλλά μπορεί να τα εφαρμόζει εναλλακτικά 

της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του ν.4308/2014.  

Το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που εφαρμόζει τις λογιστικές 

διατάξεις του ν.4308/2014, έχει τις ανάλογες λογιστικές υποχρεώσεις βάσει της 

κατηγορίας μεγέθους στην οποία εμπίπτει. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα αυτό 

δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 384/1992. 

3.2.6 Οντότητες Δημόσιου Τομέα 

Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν 
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εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν.4270/2014 εφαρμόζουν μόνο τις 

σχετικές διατάξεις με το Λογιστικό σύστημα, τα Λογιστικά Αρχεία, καθώς και τα 

Παραστατικά Πωλήσεων (χρόνος έκδοσης περιεχόμενο τιμολογίου, συγκεντρωτικό 

τιμολόγιο κ.λπ. άρθρα 3 έως και 15 πλην των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του 

Ν.4308/2014 περί της εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου). 

3.2.7 Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν το 

Καταστατικό της, μόνο τις σχετικές διατάξεις με το Λογιστικό σύστημα, τα 

Λογιστικά Αρχεία, καθώς και τα Παραστατικά Πωλήσεων (άρθρα 3 έως και 15, πλην 

της παρ. 14 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014, χρόνος έκδοσης και περιεχόμενο 

τιμολογίου, συγκεντρωτικό τιμολόγιο κ.λπ.). 

Επίσης συντάσσει Ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), Κατάσταση 

αποτελεσμάτων και Προσάρτημα (σημειώσεις), με βάση τους κανόνες και τα 

υποδείγματα που ορίζονται από τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήματος.( Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν 

από κοινού το Ευρωσύστημα, το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. 

Ο κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των 

τιμών: η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ)
9
.  

3.2.8 Οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

Οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του Ν.4099/2012 

(Οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είτε με τη 

μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ): 

α) Επιμετρούν το Ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 59 του N. 4009/ 2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 της Οδηγίας 

2009/65/ΕΚ) στην εύλογη αξία του. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 

β) Διαφορές επιμέτρησης του κατεχόμενου, στο τέλος της περιόδου, ενεργητικού του 

σημείου (α) αυτής της παραγράφου καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου, 

στην Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων. 

γ) Εφαρμόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, καθώς και, κατά 

περίπτωση, τα άρθρα 16 έως και 30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόμου για τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές. 

Οι ανωτέρω οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου συντάσσουν 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό) του υποδείγματος Β.11 και 

Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου του 

υποδείγματος Β.12.  

                                                 
9
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.el.html. 
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3.2.9 Οντότητες που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των Ε.Λ.Π. 

 Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του ν. 2859/2000. 

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ήταν 

υπόχρεες στην τήρηση βιβλίων. Δηλαδή, δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής του 

παρόντος νόμου, και ιδίως υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες: α) 

αποκτούν πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή και β) 

ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ή 

πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να έχουν τις 

αναφερόμενες υποχρεώσεις που άλλως προκύπτουν από αυτό το νόμο. Νοείται ότι 

εάν αυτές οι αλλοδαπές επιχειρήσεις αποκτήσουν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4308/2014.  

3.3 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

Ο καθορισμός του μεγέθους μιας οντότητας προκειμένου να ενταχθεί στην 

κατάλληλη κατηγορία μεγέθους δηλαδή στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες 

οντότητες, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Ε.Λ.Π.. διότι προσδιορίζει κυρίως τις 

λογιστικές αλλά και ορισμένες φορολογικές της υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα ο 

καθορισμός του μεγέθους μιας οντότητας προσδιορίζει:  

 Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία 

 Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει 

 Απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, 

απόσβεσης ή και απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.  

 Παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος 

Για παράδειγμα μία Ε.Ε η οποία εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές Οντότητες» 

υποχρεούται να συντάσσει Ισολογισμό και επομένως να τηρεί Διπλογραφικό 

σύστημα.  

Σκοπός αυτής της κατηγοριοποίησης βάσει της Οδηγίας  2013/33/ΕΕ, είναι να 

καταταχθούν οι οντότητες σε κατηγορίες ανάλογα με την οικονομική τους σημασία.
10

  

Σημαντική τροποποίηση σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα είναι ότι ο μέσος 

όρος απασχολουμένων παίζει ρόλο στο χαρακτηρισμό του μεγέθους μιας οντότητας. 

Πριν την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, το 

                                                 
10

 ΠΟΛ 1003/31-12-2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014(ΦΕΚ 

Α΄251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 
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κριτήριο του μέσου όρου προσωπικού το συναντούσαμε μόνο ως ένα από τα κριτήρια 

για τον υποχρεωτικό ή μη έλεγχο της επιχείρησης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 

ή όχι. 

Επομένως σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. οι οντότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες 

με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 Τον κύκλο εργασιών 

 Το σύνολο του ενεργητικού 

 Το μέσο όρο του απασχολούμενου προσωπικού 

 Τη νομική μορφή της οντότητας για παράδειγμα αν είναι Α.Ε, Ε.Π.Ε, 

Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ατομική. 

 Το αντικείμενο εργασιών της οντότητας βάση του οποίου γίνεται 

ειδική ένταξη όπως για παράδειγμα η επιχείρηση εμπορίας υγρών 

καυσίμων 

3.3.1 Πολύ μικρές οντότητες. 

« Πολύ μικρές οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) 

Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος 

κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου: 10 άτομα ». 
11

 

 Ειδικά οι Ο.Ε και οι Ε.Ε (με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για Ο.Ε ή Ε.Ε 

των οποίων όλοι οι άμεσοι και έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη διότι είναι 

Α.Ε. ή Ε.Π.Ε ή Ε.Ε κατά μετοχές ή Ι.Κ.Ε)  και κάθε ατομική επιχείρηση εντάσσονται 

στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μοναδική προϋπόθεση ότι ο κύκλος 

εργασιών τους να μην υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Επομένως μοναδικό 

κριτήριο για τις οντότητες αυτές είναι το ύψος του κύκλου εργασιών χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των άλλων κριτηρίων, προκειμένου να είναι πιο απλή 

η αντιμετώπιση αυτών των μορφών επιχειρηματικής δράσης δεδομένου ότι αυτές οι 

επιχειρήσεις καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στην ελληνική οικονομία. 

3.3.2 Μικρές οντότητες. 

 «Μικρές οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού τους 

δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο 

ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. γ) 

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα».
12

   

                                                 
11

 Ν.4308/2014 άρθρο 2. 
12

 Ν.4308/2014 άρθρο 2. 
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3.3.3 Μεσαίες οντότητες. 

« Μεσαίες οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) 

Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 

ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα»
10 

3.3.4 Μεγάλες οντότητες. 

«Μεγάλες οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

Ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου 

εργασιών: 40.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου: 250 άτομ»
10

   

Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των κατηγοριών των οντοτήτων: 

Κριτήρια μεγέθους 
Κατηγορίες οντοτήτων Κύκλος 

εργασιών  

(σε ευρώ) 

Σύνολο 

Ενεργητικού (σε 

ευρώ) 

Μέσος όρος 

απασχολούμενων 

Πολύ μικρές άρθ. 1, παρ. 2γ 

(ΟΕ, ΕΕ, ατομική)  

≤ 1.500.000 – – 

Μικρές άρθ. 1, παρ. 2γ, (ΟΕ, 

ΕΕ, ατομική, κλπ)  

> 1.500.000 – – 

Πολύ μικρές άρθ. 1 παρ. 2α και 

2β  

≤ 700.000 ≤ 350.000  ≤ 10 

Μικρές άρθ. 1 παρ. 2α και 2β  ≤ 8.000.000 ≤ 4.000.000  ≤ 50 

Μεσαίες  ≤ 40.000.000 ≤ 20.000.000  ≤ 250 

Μεγάλες   > 40.000.000 > 20.000.000  > 250 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μια Ο.Ε. με εταίρους αποκλειστικά άλλες Α.Ε για τα έτη 2012 έως 

2014 είχε τα εξής μεγέθη: 

 
Χρήση 

2014 

Χρήση 

2013 

Χρήση 

2012 

Κύκλος εργασιών 850.000 750.000 650.000 

Σύνολο ενεργητικού 450.000 400.000 300.000 

Μέσος όρος προσωπικού 9 9 10 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιχείρηση κατά το έτος 2015 θα καταταγεί στις 

«μικρές» οντότητες για τους λογιστικούς σκοπούς των Ε.Λ.Π.., αφού υπερβαίνει (για 

δύο συνεχόμενες περιόδους) τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια όπως αυτά 

περιγράφηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 3.3.1 ( α) σύνολο ενεργητικού: 700.000 

ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 350.000 ευρώ, γ) μέσος όρος 

απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα). Το έτος 2012 

υπερβαίνει μόνο το όριο των απασχολουμένων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
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 Προκειμένου μια οντότητα να ενταχθεί ή να αλλάξει κατηγορία μεγέθους 

πρέπει να υπερβαίνει ή να παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια 

των κριτηρίων όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.  

 Επίσης ο μέσος όρος προσωπικού αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια βάση. Στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται:  

 Οι έχοντες έμμισθη σχέση  

 Δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί (έστω και αν εκδίδουν ΤΠΥ)  

 Οι απασχολούμενοι με μίσθωση  

 Οι ιδιοκτήτες, εφόσον αμείβονται  

 Αν η περίοδος είναι διάφορη των 12 μηνών, γίνεται αναγωγή σε 

ετήσια βάση. Για διάστημα < 4 μηνών δεν γίνεται αναγωγή  

 Δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι και οι έχοντες γονική άδεια. 

Τυχόν κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πέντε (5) εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση απασχολούνται για 4 

τέσσερις ώρες ημερησίως και τρεις (3) εργαζόμενοι απασχολούνται για 8 ώρες 

ημερησίως.  Ο αριθμός των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης υπολογίζεται ως 

εξής: 5 (αριθμός εργαζομ.) Χ 4/8 (ώρες που εργάζονται /8) Χ 12/12 (μήνες που 

εργάστηκαν /12)=2,5 δηλαδή 3. Επομένως ο μέσος όρος απασχολουμένων είναι 3 

(μερικής απασχόλησης)+3 (πλήρης απασχόλησης)=6. 

• Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις 

δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται:  

 Επιχορηγήσεις  

 Συναλλαγματικές διαφορές  

 Πωλήσεις παγίων  

 Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων  

 Αυτοπαραδόσεις  

 Έσοδα για λογαριασμό τρίτου  

Τα κριτήρια προκειμένου μια οντότητα να ενταχθεί στην κατάλληλη κατηγορία 

μεγέθους ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015. Για να κριθεί η ταξινόμηση της 

επιχείρησης για την περίοδο 2015 λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη της επιχείρησης 

δηλαδή ο κύκλος εργασιών, το Ενεργητικό και ο μέσος όρος του 

απασχολούμενου προσωπικού των δύο τελευταίων ετήσιων περιόδων 2013 και 

2014.
13

  

3.3.5 Οντότητες που εξαιρούνται 

Οι οντότητες που παρατίθενται παρακάτω δεν εφαρμόζουν τους λογιστικούς 

κανόνες όπως αυτοί προσδιορίζονται στα κεφάλαια 4 έως 8 του Ν.4308/2014 δηλαδή 

δεν εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. αλλά εφαρμόζουν άλλο λογιστικό πλαίσιο όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθ. 1 του Ν.4308/2014. 

 οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α.,  

                                                 
13

Deloitte Οι βασικές διατάξεις των Ε.Λ.Π  Κατευθυντήριες γραμμές του διαδικτυακού τόπου 

http://www2.deloitte.com/gr/en.html. 
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 η Τράπεζα της Ελλάδος (εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές του 

Ευρωσυστήματος), 

 οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, 

και εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 

(εφαρμόζουν το προβλεπόμενο για αυτές λογιστικό πλαίσιο),  

 οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του νόμου 4099/2012 

(οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είτε 

με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 

(ΑΕΕΜΚ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

4.1 Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία  

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/2014 το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας 

περιλαμβάνει «τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για 

την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία 

περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά αρχεία (βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά 

στοιχεία» (παραστατικά».
14

 

Στην ίδια ΠΟΛ. διευκρινίζεται ότι όταν σε άλλους νόμους συναντάται ο όρος «Βιβλία 

και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και 

λογιστικά στοιχεία)».
 14

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι : 

1. Eισάγεται ο όρος «λογιστικά αρχεία» ο οποίος αναφέρεται  

 στα τηρούμενα βιβλία αλλά και  

 στα λογιστικά στοιχεία «παραστατικά» 

2. Ορίζεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων 

(ελεγκτική αλυσίδα) με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η συσχέτιση των 

συναλλαγών και γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν ουσιαστικά υποσύνολο των 

λογιστικών αρχείων. Στο παράρτημα του ίδιου νόμου
15

 αναφέρεται ότι « Λογιστικά 

Αρχεία (accounting records) είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα στα οποία 

περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Περιλαμβάνονται βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, 

παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία) και άλλα λογιστικά 

αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και 

γεγονότων".  

Επίσης αναφέρεται ότι «Λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) (supporting 

documentation) είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία περιλαμβανομένων και των 

παραστατικών πώλησης που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή τα οποία τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα». 

                                                 
14

 ΠΟΛ 1003/31-12-2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014(ΦΕΚ 

Α΄251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 

παράγραφος 1- υποπαράγραφος 3.1.1. 
15

 Ν. 4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΟΡΙΣΜΟΙ». 
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Η οντότητα παρακολουθεί σε αρχεία μέσω του δικού της αυτόνομου 

λογιστικού συστήματος κάθε στοιχείο σχετικό με : 

1. Τον Ισολογισμό (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, Καθαρή Θέση) 

2. Την κατάσταση αποτελεσμάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζημίες) 

Πιο συγκεκριμένα, τηρεί αρχείο: 

 Για κάθε συναλλαγή και γεγονός, δηλαδή για κάθε πράξη ή συμβάν που έχει 

ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων ή των 

υποχρεώσεων, στην περίοδο που αφορούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Για τα προκύπτοντα: 

 Έσοδα, κέρδη 

 Έξοδα, ζημίες 

 Αγορές και πωλήσεις 

 Εκπτώσεις και επιστροφές 

 Φόρους, τέλη 

 Ασφαλιστικές εισφορές 

Επομένως σκοπός της τήρησης λογιστικών αρχείων είναι η σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η εξυπηρέτηση των φορολογικών 

υποχρεώσεων 
16

 

4.2 Παραδείγματα Λογιστικών Αρχείων 

Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων σύμφωνα με την ΠΟΛ. 

1003/2014 είναι: 

 «οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και 

συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία (ημερολόγια, 

αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές απογραφές περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων), 

 οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση 

για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 

 αρχεία αποθεμάτων με κινήσεις τους κατά ποσότητα ή και αξία, 

 τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του 

κόστους και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες), 

 αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται επεξεργασία 

δεδομένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, 

 μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, 

όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών, 

                                                 
16

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ν.4308/2014 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε, δημοσίευση στο περιοδικό EPSILON 7 τεύχος 2 Φεβρουάριος 

2015. 
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 τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της 

οντότητας, 

 τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη 

διακίνηση των αποθεμάτων της ή αυτά που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα 

πλαίσια της λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, 

στοιχεία πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, 

 τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος 

για λογαριασμό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, 

 τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και 

χρεογράφων, 

 οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, 

 τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους, 

περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και 

ρυθμιστικών αρχών, 

 έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική 

(π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία».
17

 

4.3 Τρόπος τήρησης αρχείων – Μέγεθος Οντότητας  

Το λογιστικό σύστημα (μέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά αρχεία) 

προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση (συμπεριλαμβανομένης της 

πολυπλοκότητας) της οντότητας. Έτσι με βάση τα ανωτέρω προβλέπονται από 

επιμέρους διατάξεις διαφοροποιήσεις: 

 Στο είδος των τηρούμενων βιβλίων (διπλογραφικά, απλογραφικά) 

 Στο είδος και στο περιεχόμενο των Χ.Κ 

 Στις αρχές σύνταξης των Χ.Κ 

 Στις απλοποιήσεις και απαλλαγές 

Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά ενώ όταν 

χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους θα πρέπει να ορίζεται με 

σαφήνεια. Επίσης: 

 Τα στοιχεία – παραστατικά (και τα τιμολόγια) μπορούν να συντάσσονται και 

σε άλλη γλώσσα, εκτός από την ελληνική. Δεν υπάρχει διάκριση για τις 

συναλλαγές εντός και εκτός της χώρας και συνεπώς διευρύνεται η δυνατότητα 

σε σχέση με τον Κ.Φ.Α.Σ. 

 Τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα 

 Ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας προτείνεται το σχέδιο 

λογαριασμών (Παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014)  

 Η ονοματολογία, ο βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών 

καθώς και το περιεχόμενό τους θα πρέπει να εφαρμόζεται από την οντότητα 

                                                 
17

 ΠΟΛ 1003/31-12-2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014(ΦΕΚ 

Α΄251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», 

παράγραφος 1- υποπαράγραφος 3.1.2 α). 



19 

 

όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α΄ και στα υποδείγματα των Χ.Κ του 

Παραρτήματος Β΄ του Ν.4308/2014. 

 Η κωδικοποίηση των λογαριασμών δεν είναι υποχρεωτική 

 Το νέο σχέδιο προβλέπει 8 ομάδες λογαριασμών βάσει της φύσης των 

παρακολουθούμενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, 

εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών.  

 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) 

περιουσιακά στοιχεία,  

 Ομάδα 2:  Αποθέματα,  

 Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά,  

 Ομάδα 4: Καθαρή Θέση,  

 Ομάδα 5:  Υποχρεώσεις,  

 Ομάδα 6: Έξοδα και ζημιές,  

 Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη,  

 Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα 

περιόδου.   

 Αντί για τη χρήση του νέου σχεδίου λογαριασμών όπως απεικονίζεται στο νέο 

νόμο
18

 δίνεται η δυνατότητα, να εφαρμοσθεί το σχέδιο λογαριασμών όπως 

ισχύει κατά την 31/12/2014, δηλαδή του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών. 

 Τα υποκαταστήματα δεν έχουν υποχρέωση τήρησης ξεχωριστών λογιστικών 

αρχείων. 

 Σε περίπτωση που μία οντότητα ενταχθεί προαιρετικά σε διπλογραφικό 

σύστημα η επαναφορά στο απλογραφικό σύστημα μπορεί να γίνει 

οποτεδήποτε, ενώ δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος εντός του 

έτους. 

 Είτε στην απλογραφική είτε στην διπλογραφική τήρηση των βιβλίων 

εφαρμόζεται η αρχή του δεδουλευμένου. 

4.3.1 Λογιστικό σχέδιο 

Αναπτύσσοντας τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω σε σχέση με ότι 

αφορά το λογιστικό σχέδιο, σημειώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα τόσο στις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και στις νέες που θα ιδρυθούν από 1.1.2015 και μετά 

να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ..) και από τους 

λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.. να συνταχθούν οι νέες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/2014: «Οι 

οντότητες, με επιλογή τους, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον 

σχέδιο λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή, το 

σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί 

εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται, 

ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες 
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στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος 

νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών»
19
. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν το λογιστικό σύστημα του Ε.Γ.Λ.Σ., το οποίο βασίζεται 

στην αυτόνομη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής και της Αναλυτικής (Διοικητικής) 

Λογιστικής. Η αυτόνομη αυτή λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα για την κατάρτιση 

του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, που θεωρείται το πλέον σημαντικό και 

αξιόπιστο σύστημα πληροφόρησης των διοικήσεων των επιχειρήσεων και των πάσης 

φύσεως ελεγκτικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα 

στις οντότητες να εφαρμόζουν, είτε τους λογιστικούς κανόνες λειτουργίας και 

συλλειτουργίας των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., είτε όποιους κανόνες αυτοί θα 

επιλέγουν, αφού στον τομέα αυτό δεν θα υπάρχει Λογιστική Τυποποίηση. Επίσης, 

τεκμαίρεται η δυνατότητα να καταρτίζονται οποιεσδήποτε εσωτερικές Οικονομικές 

Καταστάσεις, ακόμα και αυτές των Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Λ.Σ. Όμως, οι επιχειρήσεις που 

είναι ήδη οργανωμένες με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Κ.Λ.Σ. και που από τα λογιστικά τους 

συστήματα παράγονται οι γνωστές Οικονομικές Καταστάσεις, θα υποχρεωθούν, με 

πρόσθετο διοικητικό κόστος, να καταρτίζουν και τις προς δημοσιοποίηση 

Οικονομικές Καταστάσεις του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014. 

4.3.2 Διπλογραφικό – Απλογραφικό σύστημα 

Με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. αντικαθίστανται οι όροι «Απλογραφικά» και 

«Διπλογραφικά» βιβλία, με τους όρους «Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα» και το 

«Πλήρες Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα». 

Η οντότητα που συντάσσει Ισολογισμό εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα 

και πρέπει να τηρεί: 

 Αρχείο όπου καταχωρίζεται κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο). 

 Αρχείο στο οποίο απεικονίζονται οι μεταβολές κάθε τηρούμενου 

λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό). 

 Ένα σύστημα όπου καταγράφεται το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού 

αλλά και το σύνολο όλων των χρεώσεων και πιστώσεων (ισοζύγιο). 

Η οντότητα που δεν συντάσσει Ισολογισμό μπορεί να χρησιμοποιεί το 

Απλογραφικό σύστημα (βιβλίο εσόδων – εξόδων) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 

 Όλα τα έσοδα (έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λπ.). 

 Όλα τα κέρδη (από πώληση παγίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων, 

συναλλαγματικές διαφορές κ.λπ.). 
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 Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αγορές εμπορευμάτων, 

υλικών, ά και β΄ υλών, παγίων κ.λπ.). 

 Όλα τα έξοδα (π.χ. αμοιβές προσωπικού, αποσβέσεις, από λήψη 

υπηρεσιών). 

 Όλες οι ζημίες. 

 Όλοι οι φόροι-τέλη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Διπλογραφικό σύστημα εφαρμόζουν: 

 ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΕΕ κατά μετοχές. 

 ΟΕ και ΕΕ, εφόσον όλα τα μέλη είναι της προηγούμενης περίπτωσης. 

 ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κοινοπραξίες, κοινωνίες κ.λπ., με κύκλο εργασιών 

>1.500.000 ευρώ. 

 Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις 

προσώπων), με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κύκλο 

εργασιών >1.500.000 ευρώ. 

 Πρατήρια υγρών καυσίμων με κύκλο εργασιών >8.000.000 ευρώ. 

 Δημόσιο, ΝΠΔΔ, που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 156 του Ν.4270/2014 

(Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης). 

 Συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που συντάσσει Ισολογισμό από άλλη 

νομοθεσία. 

Αντίθετα, το Απλογραφικό σύστημα εφαρμόζουν: 

 Οι οντότητες που συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων, δηλαδή: 

 Οι πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2γ’). 

 Οι ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ. 

4.4 Τήρηση Αρχείων – κριτήριο Σημαντικότητας 

Για την τήρηση των λογιστικών αρχείων δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της 

σημαντικότητας σύμφωνα με το οποίο: «Οι απαιτήσεις αυτού του νόμου σχετικά με 

την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, όταν 

συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτωση της μη 

συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντική».
20

 

Επομένως στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και 

γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. Η έννοια του σημαντικού 

μεγέθους δεν έχει εφαρμογή στην καταχώρηση των επιπτώσεων των συναλλαγών και 

των γεγονότων. Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό της 

σύστημα τις επιπτώσεις όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν 

δύναται να επικαλείται το ασήμαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει τη μη 

καταχώρηση.  
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4.5 Παρακολούθηση Λογιστικής και Φορολογικής βάσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.
21

 για πρώτη φορά το λογιστικό σύστημα 

της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική 

βάση, εφόσον διαφέρουν: 

 των στοιχείων των εσόδων, εξόδων,  

 των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και  

 της καθαρής θέσης. 

 Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της 

οντότητας, την ορθή σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και τη 

διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων. Η παρακολούθηση μπορεί να 

γίνεται: 

 με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο (μέσω λογιστικού συστήματος, 

μηχανογραφικής εφαρμογής κ.λπ.) 

 με δυνατότητα (προαιρετικά) σύνταξης απόλυτα φορολογικού Ισολογισμού 

και κατάστασης αποτελεσμάτων και ξεχωριστά λογιστικού Ισολογισμού και 

κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Ακολουθεί παράδειγμα «φορολογικού» και «λογιστικού ισολογισμού» μιας 

επιχείρησης για το 2015 που έχει πάγια αξίας 200.000 και οι φορολογικές τις 

αποσβέσεις είναι 60.000 ενώ οι λογιστικές 50.000 (ακολουθεί αναλυτικότερο 

παράδειγμα στο κεφάλαιο «7.7 Αναβαλλόμενη Φορολογία»). 

«Φορολογικός Ισολογισμός» 
  2015   2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Καθαρή 

Θέση 

  

Ακίνητα  140.000 Κεφάλαιο  200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Αποτελέσματα 

εις νέο 

 30.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 100.000 Σύνολο  230.000 

   Υποχρεώσεις   

   Φόρος 

εισοδήματος 

 10.000 

Σύνολο Ενεργητικού 240.000 Σύνολο Καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

240.000 

 

«Λογιστικός Ισολογισμός» 
  2015   2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Καθαρή Θέση   

Ακίνητα  150.000 Κεφάλαιο  200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Αποτελέσματα 

εις νέο 

 37.500 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 100.000 Σύνολο  237.500 

                                                 
21

 Ν. 4308/2014 άρθρο 3παράγραφος 5 . 



23 

 

   Υποχρεώσεις   

   Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος 

2.500 

   Φόρος εισοδήματος 10.000 

  Σύνολο Υποχρεώσεων 12.500 

Σύνολο Ενεργητικού 250.000 Σύνολο Καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

250.000 

Εφόσον η οντότητα επιλέξει να τηρήσει τα λογιστικά της αρχεία βάση των διατάξεων 

των Ε.Λ.Π δηλαδή για παράδειγμα επιλέξει να διενεργεί (λογιστικές) αποσβέσεις, 

είναι υποχρεωμένη να συντάξει και να δημοσιεύσει  λογιστικό ισολογισμό. Ωστόσο 

το λογιστικό σύστημα θα πρέπει να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση για την 

εξυπηρέτηση των φορολογικών της υποχρεώσεων. 

Δίνεται η δυνατότητα στις οντότητες να καταχωρούν μόνο τη μία εκ των δύο βάσεων 

(είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική), ενώ η παρακολούθηση της άλλης βάσης 

δύναται να γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για 

την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη 

φορολογική νομοθεσία.
22

 

4.5.1 Διάκριση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε: 

 Προσωρινές – πρόκειται για τις διαφορές που αντιστρέφονται στο μέλλον. 

Για παράδειγμα, μία οντότητα αναγνωρίζει ένα έξοδο πρόβλεψης για παροχές 

σε εργαζομένους ποσού 10.000 ευρώ το οποίο λογιστικά αναγνωρίζεται στην 

χρήση 2015, αλλά εκπίπτεται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην 

χρήση 2017. Στην περίπτωση αυτή το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης 2015 

είναι μικρότερο κατά 10.000 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα της 

χρήσης αυτής. Η χρήση 2016 δεν επηρεάζεται, ενώ στην χρήση 2017 θα 

συμβεί το αντίστροφο δηλαδή το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης θα είναι 

μεγαλύτερο κατά 10.000 ευρώ από το φορολογικό της αποτέλεσμα. 

 Μόνιμες – πρόκειται για τις διαφορές που δεν αντιστρέφονται στο μέλλον. 

Για παράδειγμα, η οντότητα κατέβαλε 1.000€ στη χρήση 2015 για 

προσαυξήσεις φόρων λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής φορολογικής της 

υποχρέωσης, τα οποία θα μειώσουν το λογιστικό αποτέλεσμα ισόποσα 

δηλαδή θα οδηγηθούν στα αποτελέσματα της περιόδου, χωρίς όμως να 

μειώνουν και το φορολογικό αποτέλεσμα το οποίο θα εμφανίζεται ισόποσα 

αυξημένο.  

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων. 
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4.5.2 Τεκμηρίωση Διαφορών 

Σε κάθε περίπτωση η οντότητα οφείλει να τεκμηριώνει αναλυτικά, από τις 

εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της 

φορολογικής από τη λογιστική βάση, και να θέτει την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση 

του ελέγχου.
23

 

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης 

δεν αφορά μόνο τα έσοδα και έξοδα αλλά και τα στοιχεία του Ισολογισμού.  

Οι μεταβολές των στοιχείων του Ισολογισμού πιθανόν να επιδρούν στον υπολογισμό 

του φόρου εισοδήματος, είτε αυτές συσχετίζονται με έσοδα - έξοδα είτε όχι (π.χ. 

διακανονισμός του σχετικού στοιχείου του Ισολογισμού όπως καταβολή 

αποζημίωσης προσωπικού από δημιουργημένη πρόβλεψη). 

Εξάλλου η οντότητα πρέπει να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της 

θέσης, κυρίως των «κερδών εις νέο», ώστε να είναι σε θέση  να γνωρίζει τα ποσά για 

τα οποία υποχρεούται να καταβάλει φόρο εισοδήματος σε περίπτωση διανομής. 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθεται το επόμενο παράδειγμα: 

Έστω η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ Α.Ε. απέκτησε την 1.1.2014 ένα πάγιο έναντι 500.000 

ευρώ. Η ωφέλιμη ζωή του καθορίστηκε στα 5 έτη. Φορολογικά η ωφέλιμη ζωή είναι 

η ίδια δηλαδή συντελεστής απόσβεσης 20 . Η μέθοδος που ακολουθείται για 

σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης είναι αυτή των εύλογων αξιών. Στις 

31.12.2016 γίνεται αναπροσαρμογή του παγίου στην εύλογη αξία του, χωρίς να 

μεταβληθεί η ωφέλιμη ζωή του, η οποία δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Ο 

συντελεστής φορολογίας είναι 25  ενώ η εύλογη αξία είναι 600.000 ευρώ.  

Εγγραφές κατά την 31.12.2016 

(1) 
Λογαριασμοί Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αποσβεσμένο πάγιο 300.000  

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Πάγιο  300.000 

 500.000*20% = 100.000 απόσβεση ανά έτος * 3 έτη = 300.000  

(2) 
Λογαριασμοί Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Πάγιο 400.000  

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αποθεματικό Αναπροσαρμογής  400.000 

 Εύλογη αξία 600.000 – 200.000 (αναπόσβεστη) 

(3) 
Λογαριασμοί Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 100.000  

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση 

 100.000 

400.000*25% = 100.000 
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Εγγραφές κατά την 31.12.2017 
 (1)   

Λογαριασμοί Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αποσβέσεις 300.000  

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αποσβεσμένα πάγια  300.000 

 Εύλογη αξία 600.000/2 (εναπομείναντα έτη) = 300.000  
Λογιστικές αποσβέσεις      300.000 
Φορολογικές αποσβέσεις 100.000 
Διαφορά                              200.000 

 (2)   

Λογαριασμοί Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση 

50.000  

ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Αναβαλλόμενοι φόροι έσοδα  50.000 

 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 200.000 (διαφορά λογιστικών και φορολογικών 
αποσβέσεων)* 25% =50.000 

 

4.6 Άλλα Λογιστικά Αρχεία 

Εκτός από τα βασικά λογιστικά αρχεία (βιβλία), καθορίζονται και άλλα 

αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες, με ημερομηνία αναφοράς το τέλος 

της λογιστικής περιόδου δηλαδή την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα αρχεία αυτά 

έχουν πληροφορίες σχετικά με: 

 Τα περιουσιακά στοιχεία 

 Τις υποχρεώσεις 

 Τους λογαριασμούς Καθαρής Θέσης 

Συγκεκριμένα τα επιμέρους Αρχεία (βιβλία) είναι τα εξής: 

Α/Α Αρχείο (βιβλίο) Σχόλια 

1 

Ενσώματων και άυλων 

παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

«Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, 

παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, 

καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, 

αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του 

παγίου, με ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που 

αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο αυτό 

παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία 

εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού 

στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι».
24

 

2 

Επενδύσεων σε χρεωστικούς 

τίτλους, τίτλους καθαρής 

θέσης και λοιπούς τίτλους 

«Στο αρχείο αυτό, καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα 

στοιχεία με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και 

της λογιστικής αξίας τους».
22 

3 Ιδιόκτητων αποθεμάτων Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: 
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«1. Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη 

περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος 

και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο 

2. Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία 

επιμέτρησης του κάθε είδους 

3. Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να 

γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα 

τεκμηριωμένες 

4. Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να 

μην απογράφονται 

5. Δεν διενεργούν απογραφή οι πολύ μικρές οντότητες του 

άρθρου 1 παρ. 2γ' αν τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών δεν 

υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ».
22

 

4 

Αποθεμάτων τρίτων 

«Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα κυριότητας 

άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται 

αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και 

διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο»
22

 

5 

Λοιπών Περιουσιακών 

στοιχείων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα 

υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή 

και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της 

λογιστικής τους αξίας».
22

 Οι πολύ μικρές οντότητες μπορεί να 

μην τηρούν τα συγκεκριμένα αρχεία 
25

 

6 

Λογαριασμών Καθαρής 

Θέσης 
«Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι 

λογαριασμοί Καθαρής Θέσης»
22 

7 
Λογαριασμοί Υποχρεώσεων 

«Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι 

υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει 

περίπτωση) και της λογιστικής τους αξίας»
22 

8 

Περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα 

«Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του 

ξένου νομίσματος για τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα αυτό»
22

  

 

Τα ανωτέρω αρχεία (βιβλία) δύναται να συγχωνεύονται και να συνενώνονται 

αρκεί να παρέχονται αναλυτικά και συνοπτικά οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 

είναι εφικτή και να διευκολύνεται η διενέργεια συμφωνιών, επαληθεύσεων και 

ελέγχων. 

Όσον αφορά το αρχείο (βιβλίο) ιδιόκτητων αποθεμάτων σημειώνουμε ότι 

δεν προβλέπεται η καταχώρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σ΄ αυτό, 

σε αντίθεση με τις διατάξεις του καταργούμενου ΚΦΑΣ ο οποίος προέβλεπε ότι 

στο βιβλίο απογραφών εκτός από τις ποσότητες και αξίες των αποθεμάτων της 

επιχείρησης/οντότητας καταχωρούνται και ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός 
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Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης και η Κατάσταση του 

λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης της επιχείρησης.
26

 

4.6.1 Προσδιορισμός Αποθεμάτων με Έμμεσες Τεχνικές  

Κατά κανόνα ο προσδιορισμός των αποθεμάτων τέλους γίνεται με την φυσική 

τους απογραφή δηλαδή τη φυσική καταμέτρησή τους, η οποία λαμβάνει χώρα στο 

τέλος της χρήσης/περιόδου. 

Μια σημαντική αλλαγή η οποία εισάγεται με τα Ε.Λ.Π. είναι ότι η φυσική 

καταμέτρηση δύναται να αντικαθίσταται από σύστημα κυλιόμενων απογραφών, 

όταν τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης παραλαμβανομένων και 

αποστελλόμενων αγαθών.  

Επίσης καθιερώνονται οι έμμεσες τεχνικές, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα 

ακόμη και να αποφεύγεται ο προσδιορισμός της ποσότητας, προσδιορίζοντας εξ 

αρχής μόνο την αξία του τελικού προϊόντος, χωρίς δηλαδή να πραγματοποιείται 

ποσοτική καταμέτρηση.  

Έμμεσες τεχνικές ακολουθούνται στη διεθνή πρακτική και σκοπό έχουν να 

ξεπεράσουν τυχόν αντικειμενικές δυσκολίες και δυσχέρειες αλλά και σε ορισμένες 

περιπτώσεις να αποφευχθεί το υπερβολικό κόστος ακριβούς καταμέτρησης, 

ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Μέθοδος λιανικής τιμής. 

 Στατιστικές μέθοδοι  (π.χ. σε ιχθυοτροφεία). 

 Προσεγγιστικές τεχνικές (π.χ. παρόμοια είδη ή πολυπληθή είδη με 

μικροδιαφορές αξίας δύναται να καταμετρούνται σε γενικές κατηγορίες 

χρησιμοποιώντας τη μέση τιμή). 

 Χωρίς φυσική καταμέτρηση αποθεμάτων (εμπορευσίμων), με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο παραστατικών διακίνησης που λαμβάνονται και 

εκδίδονται  τηρείται με τάξη και πληρότητα ή με την ενημέρωση άλλων  

αρχείων. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι έμμεσες τεχνικές που μια οντότητα 

επιλέγει να χρησιμοποιήσει είναι αξιόπιστες, λαμβάνεται υπόψη εάν οι τεχνικές αυτές 

εφαρμόζονται στη διεθνή πρακτική καθώς και η φύση των αποθεμάτων που η 

ποσότητά τους πρέπει να προσδιοριστεί.  

4.7 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

  Ευθύνη αυτών που διοικούν την οντότητα είναι να διασφαλίζουν για: 

 Την ύπαρξη ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος 

 Την τήρηση των περισσότερο κατάλληλων λογιστικών αρχείων  
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 Την ορθή σύνταξη των Χ.Κ. ανάλογα με το λογιστικό πλαίσιο που έχουν 

επιλέξει (π.χ. Ε.Λ.Π. ή Δ.Π.Χ.Α) 

Θα πρέπει επομένως η διοίκηση να φροντίζει ώστε τα λογιστικά αρχεία να τηρούνται 

με: 

 τάξη, πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών δεδομένων 

 την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου στη σύνταξη των Χ.Κ.  

Επίσης ευθύνη της Διοίκησης είναι η έγκριση των Χ.Κ. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον η αξιοπιστία του 

λογιστικού συστήματος και των λογιστικών αρχείων κρίνονται σαν ένα ενιαίο 

σύνολο και όχι αποσπασματικά από τα επιμέρους συστατικά. Επομένως εάν από 

τη συνολική εικόνα ενός  λογιστικού συστήματος και των λογιστικών αρχείων του, 

προκύπτει ότι επιτυγχάνεται η  ορθή σύνταξη των Χ.Κ καθώς και η εφαρμογή των 

φορολογικών διατάξεων του νόμου, τότε η αξιοπιστία του συστήματος δεν απειλείται 

από την αποσπασματική εξέταση κάποιων επιμέρους συστατικών του.  

4.7.1 Κατανοητή Δομή Λογιστικού Συστήματος 

Η δομή του λογιστικού συστήματος θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε 

άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και την απαραίτητη εμπειρία, όπως για 

παράδειγμα σε κάποιον ελεγκτή, να μπορεί σε σύντομο χρόνο να  κατανοεί τη 

λειτουργία του συστήματος, των λογιστικών αρχείων που αποτυπώνονται οι 

συναλλαγές καθώς και τη γενικότερη εικόνα και χρηματοοικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης. 

4.7.2 Τεκμηρίωση συναλλαγών 

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συναλλαγή είναι να τεκμηριώνεται με τα 

κατάλληλα παραστατικά ώστε να μπορεί κανείς να πάρει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται άλλα και για να είναι δυνατή η πλήρης ταυτοποίησή της. Τα παραστατικά 

μπορούν να εκδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική είτε από την ίδια την οντότητα είτε 

από τον  αντισυμβαλλόμενο. 

4.7.3 Δικλίδες διασφάλισης 

Ευθύνη της οντότητας είναι να καθορίσει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας 

ώστε να επιτυγχάνεται: 

 αξιόπιστη και ελεγκτικά εφικτή αλληλουχία τεκμηρίων από την 

γένεση της συναλλαγής έως τον τελικό διακανονισμό της 

 η συσχέτιση των συναλλαγών και γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία 

και τις Χ.Κ. 
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 αυθεντικότητα και πληρότητα, δηλαδή έλλειψη αλλοίωσης των 

παραστατικών ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η προέλευσή τους 

δηλαδή η ταυτότητα του εκδότη και να τεκμηριωθεί η συναλλαγή. 

Αναλύοντας τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει η οντότητα για κάθε 

συναλλαγή να διατηρεί και να είναι σε θέση με κάθε μέσο να αναπαράγει αξιόπιστα, 

την πορεία της συναλλαγής από τη αρχή ως το τέλος σε όλες τις φάσεις τις από την 

εκτέλεση της συναλλαγής, την μετατροπή της σε στοιχείο, την καταχώρηση του 

στοιχείου στα βιβλία και τη μεταφορά της καταχώρησης δηλαδή την απεικόνισή της 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ενδιαφέρει δηλαδή κυρίως η ουσία της 

συναλλαγής από την έναρξη της με την συμφωνία μέχρι την ολοκλήρωσή της 

δηλαδή τον ταμειακό διακανονισμό της, ώστε  να μπορεί να αποδεικνύεται και να 

επαληθεύεται η πραγματοποίηση του γεγονότος.  

4.7.4 Δικλίδες παρακολούθησης αποθεμάτων 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. σε σχέση με τα αποθέματα ορίζεται ότι: 

 η οντότητα θα πρέπει να παρακολουθεί τα αποθέματα είτε αυτά 

παραλαμβάνονται είτε αυτά αποστέλλονται 

 παρακολουθούνται τα αποθέματα της οντότητας που βρίσκονται σε τρίτους 

αλλά και τα αποθέματα τρίτων που φυλάσσονται από την οντότητα  

 από τις διατάξεις του νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης από τις 

οντότητες ιδιαίτερου αρχείου (βιβλίου) όπου θα παρακολουθούνται 

ξεχωριστά τα αποθέματα κατά αξία και ποσότητα δηλαδή «βιβλίου 

αποθήκης». Συγκεκριμένα στο Ν.4308/2014 αναφέρει ότι:  «Η υποχρέωση 

της παραγράφου 8 εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα 

και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή 

τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για 

τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να 

τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών……..»
27

 

Η παράγραφος 8 του ίδιου νόμου αναφέρει: «Ειδικά, η οντότητα 

παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και 

αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως 

παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε 

δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές 

παρακολουθούνται:……..»
25

 

 καλύπτεται η υποχρέωση παρακολούθησης των αποθεμάτων εφόσον είτε 

εκδίδονται είτε λαμβάνονται παραστατικά όπως:  

 Στοιχεία διακίνησης (π.χ. Δελτίο Αποστολής) 

 Τιμολόγια Πώλησης 

 Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης 
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 Σε περίπτωση παραλαβής αποθεμάτων χωρίς συνοδευτικό διακίνησης αυτά 

καταχωρούνται σε κατάλληλο αρχείο και ως τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί η 

έκδοση παραστατικού από την οντότητα αμέσως με την παραλαβή τους. 

 Προβλέπονται εξαιρέσεις στην έκδοση παραστατικού διακίνησης, ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 μεταξύ εγκαταστάσεων σε συνεχιζόμενο ή παρακείμενο χώρο 

 παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγό 

 διακίνηση ελαιοκάρπου 

 διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛΤΑ και του 

συνδρομητές 

 μέσω δικτύου συνεχής ροής όπως φυσικού αερίου 

 μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας, κ.λ.π 

Σημειώνεται ότι δεν υποχρεούνται οι οντότητες να διενεργούν απογραφή 

αποθεμάτων για κύκλο εργασιών από πωλήσεις αγαθών μικρότερο των 150.000 

ευρώ, ενώ οι αγορές της περιόδου οδηγούνται στα αποτελέσματα της χρήσης ως 

έξοδο. Εάν μία οντότητα επιλέξει να διενεργήσει απογραφή παρόλο που δεν 

υποχρεούται τότε δημιουργείται υποχρέωση διενέργειας απογραφής για άλλα τρία 

χρόνια
28

 (όπως ίσχυε και με τις καταργηθείσες διατάξεις). 

Τονίζεται ότι από τη μία οι διατάξεις του νόμου καθορίζουν ότι θα πρέπει η 

διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά την πραγματοποίηση οποιουδήποτε 

ελέγχου να γίνεται με ευχέρεια, από την άλλη όμως η έλλειψη από το νόμο διατάξεων 

περί υποχρεωτικής λογιστικής παρακολούθησης των παραγόμενων ή εμπορευόμενων 

αγαθών θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έρχονται σε σύγκρουση. Τέτοιες συμφωνίες θα 

ήταν εφικτές άλλα όχι με ευκολία σε μικρές μονάδες με μικρό σχετικά όγκο 

διακίνησης εμπορευμάτων ή παραγωγής αγαθών.
29

 

4.7.5 Παραστατικό Διακίνησης 

Εισάγεται η υποχρέωση της παρακολούθησης της διακίνησης των 

αποθεμάτων είτε με την έκδοση παραστατικού στοιχείου διακίνησης, είτε με 

τιμολόγιο, είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης, ενώ με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. η 

υποχρέωση για έκδοση παραστατικού στοιχείου διακίνησης αφορούσε μόνο τα 

αποθέματα που δεν είχαν τιμολογηθεί.
30

 

Το παραστατικό διακίνησης, το οποίο μπορεί να περιγράφεται ως τίτλος με 

πολλούς τρόπους,  θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

 Επώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ αποστολέα και παραλήπτη 
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 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Πάρης 
Σταματόπουλος – Γιάννης Σταματόπουλος, forin Σταματόπουλος, 2015. 
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 Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών 

 Ημερομηνία της διακίνησης 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής του 

αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή του οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου 

πραγματοποίησε τη διακίνηση. Επίσης δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή 

του τόπου αποστολής και προορισμού.  

Σημειώνουμε ότι το παραστατικό διακίνησης μπορεί να είναι Δελτίο 

Αποστολής ή Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, δηλαδή δεν απαιτείται να 

είναι συνενωμένο το παραστατικό διακίνησης με το παραστατικό αξίας διότι το 

παραστατικό αξίας όπως το τιμολόγιο μπορεί να συνοδεύει τα αγαθά κατά τη 

διακίνησή τους.  

Επίσης το παραστατικό διακίνησης μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή με 

την προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλισθεί η έκδοσή του πριν από την διακίνηση 

των αποθεμάτων όπως για παράδειγμα η αποστολή δελτίου αποστολής με e-mail πριν 

την έναρξη της διακίνησης. 

4.7.6 Παροχή και αξιοπιστία λογιστικών πληροφοριών 

Καθιερώνεται η υποχρέωση της οντότητας να εξασφαλίζει ότι το λογιστικό 

σύστημα μπορεί να διαθέτει, κατά την πραγματοποίηση ελέγχων, τις απαραίτητες 

πληροφορίες και τα δεδομένα ώστε να είναι εφικτή η διενέργεια συμφωνιών και 

επαληθεύσεων. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να παρέχονται σε 

ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές εντός σύντομου-εύλογου χρονικού 

διαστήματος. Επίσης θα πρέπει η οντότητα να είναι σε θέση να διαθέτει στις 

αρμόδιες αρχές και τα ελεγκτικά όργανα, μετάφραση των αρχείων που τηρεί σε ξένη 

γλώσσα ή μετατροπή του ξένου νομίσματος στο εθνικό  νόμισμα εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος, εφόσον της ζητηθεί. 

Σχολιάζοντας τα ανωτέρω αναφέρεται ότι οι νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. 

από τη μία προβλέπουν την υποχρέωση των οντοτήτων, να παρέχουν αναλυτικά 

και σε σύνοψη όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται, 

προκειμένου να καθίσταται ευχερής η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, από 

την άλλη όμως το νέο πλαίσιο δεν είναι πια τόσο αναλυτικό και περιγραφικό 

για το ποια πρέπει να είναι αυτά τα δεδομένα.  

 

Αλλαγή του περιεχομένου των αρχείων μετά την οριστικοποίησή τους δύναται 

να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται το αρχικό περιεχόμενο της 

αλλαγής καθώς και η ημερομηνία αλλαγής. 

Θα πρέπει η μητρική οντότητα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε η 

θυγατρική της, η οποία μπορεί να είναι μη υπόχρεη των διατάξεων των Ε.Λ.Π., να 

τηρεί τα αρχεία της με τέτοιο τρόπο που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της βάση του Ν.4308/2014.  
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4.7.7 Εξωτερική λογιστική παρακολούθηση 

 Η τήρηση ή η παρακολούθηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού 

συστήματος και των λογιστικών αρχείων μπορεί να ανατεθεί σε τρίτο εξωτερικό 

συνεργάτη. 

 Η ανάθεση σε τρίτο εξωτερικό συνεργάτη δεν απαλλάσσει την διοίκηση από 

τις ευθύνες της. 

 Ο εξωτερικός συνεργάτης οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και 

ελεγκτικά όργανα 

 Σε περίπτωση μη συνεργασίας του προηγούμενου προσώπου με τις αρχές δεν 

απαλλάσσεται από τις ευθύνες της  καθώς και τις σχετικές τις υποχρεώσεις η 

οντότητα. 

Παρατηρείται ότι από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται ο τόπος 

τήρησης των λογιστικών αρχείων της οντότητας ούτε δίνονται κάποιοι 

περιορισμοί εάν αυτά πρέπει να τηρούνται εντός της έδρας ή εάν μπορούν να 

τηρούνται και εκτός ή να θέτει προϋποθέσεις για την τήρηση των αρχείων εκτός 

της έδρας ή από τρίτο πρόσωπο. Επίσης δεν απαιτείται σχετική άδεια ή έστω 

απλή γνωστοποίηση από την οντότητα προς την φορολογική αρχή, για την εκτός 

έδρας τήρηση των λογιστικών αρχείων της, αρκεί σε περίπτωση που ζητηθούν 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση η οντότητα να τα παρέχει σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

4.8 Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων  

Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) πραγματοποιείται ως εξής: 

 Στις οντότητες που εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα και συντάσσεται 

Ισολογισμός, η ενημέρωση των αρχείων με τα παραστατικά γίνεται για κάθε 

μήνα το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

 Στις οντότητες που εφαρμόζεται το απλογραφικό σύστημα και δεν συντάσσεται 

Ισολογισμός, η ενημέρωση των αρχείων με τα παραστατικά γίνεται για κάθε 

τρεις μήνες το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λήξη του 

τριμήνου. 

 Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται μέσα 

στο χρόνο που απαιτείται για να συνταχθούν εγκαίρως οι Χ.Κ. 

Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου 

απογραφών με τις ποσότητες των αποθεμάτων τέλους χρήσης σε αντίθεση με τις 

καταργηθείσες διατάξεις του ΚΦΑΣ που ίσχυαν πριν, αλλά και τις προγενέστερες 

ακόμη διατάξεις του ΚΒΣ. Επομένως δεν υποχρεούται πλέον η οντότητα να 

καταχωρεί την ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων της στο βιβλίο απογραφής 

μέχρι την 20
η
 ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της χρήσης/περιόδου. 
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Ο χρόνος ενημέρωσης των άλλων λογιστικών αρχείων όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω στο υποκεφάλαιο «4.6 Άλλα Λογιστικά Αρχεία» είναι ο χρόνος 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

4.8.1 Προσδιορισμός ποσότητας αποθεμάτων 

Με την εφαρμογή των διατάξεων των Ε.Λ.Π προβλέπεται ότι η ποσότητα των 

αποθεμάτων προσδιορίζεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία των δεδομένων κατά την ημερομηνία αναφοράς ή αλλιώς Ισολογισμού 

των Χ.Κ.  

Πάντως άσχετα με το χρόνο που η οντότητα πραγματοποιεί τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αποθεμάτων δηλαδή τη φυσική τους απογραφή, θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αποδεικνύει με αξιοπιστία την ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων μέχρι 

το χρόνο σύνταξης των Χ.Κ. 

4.9 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων  

 Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, 

αρκεί να μπορούν να τεθούν στην διάθεση ενδεχόμενου ελέγχου, για το μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα από : 

 Πέντε χρόνια από τη λήξη της περιόδου 

 Το χρόνο που ορίζει άλλη νομοθεσία 

 

Δηλαδή ο χρόνος διαφύλαξης είναι η πενταετία εκτός εάν από τις διατάξεις 

άλλου νόμου ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος. 

Επιπλέον όσον αφορά τα τιμολόγια, θα πρέπει να διαφυλάσσονται και όλα 

εκείνα τα δεδομένα – στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την αυθεντικότητα και 

ακεραιότητα του περιεχομένου τους. 

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων ρυθμίζεται και 

από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρα 1, 36, 66) Ν. 

4174/2013. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση φοροδιαφυγής η φορολογική 

αρχή εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να εκδώσει πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου και προστίμων για είκοσι χρόνια.
31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

5.1 Τιμολόγιο Πώλησης 

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π.. αναφέρονται οι έννοιες «Λογιστικά Αρχεία», στα 

οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, «Λογιστικά Στοιχεία» και «Τιμολόγιο». 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι
32

 «Λογιστικά Στοιχεία (παραστατικά-supporting 

documentation): είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 

παραστατικών πώλησης, που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη η 

ηλεκτρονική μορφή, τα οποία τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα της 

οντότητας». Επίσης «Τιμολόγιο (invoice) είναι το στοιχείο που εκδίδεται κατά την 

πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών». 

Από τους ορισμούς προκύπτει ότι η έννοια του λογιστικού αρχείου (βιβλίου) 

είναι ευρύτερη από αυτή του λογιστικού στοιχείου και ότι η έννοια του λογιστικού 

στοιχείου (παραστατικού) περιλαμβάνει το τιμολόγιο, την απόδειξη λιανικής 

πώλησης και άλλα. 

5.1.1 Περιπτώσεις έκδοσης και μη, Τιμολογίου 

Ορίζεται στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. ότι τιμολόγιο εκδίδεται από την 

υπαγόμενη οντότητα στις εξής περιπτώσεις: 

 Πώληση αγαθών εντός και εκτός της χώρας 

 Παροχή υπηρεσιών εντός και εκτός της χώρας 

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η συναλλαγή υπάγεται σε ΦΠΑ 

Αντίθετα όπως προβλέπεται από την ερμηνευτική ΠΟΛ.1003/2014
33

 δεν 

εκδίδεται τιμολόγιο όταν εισπράττονται: 

 Αποζημιώσεις, επιδοτήσεων 

 Οικονομικές ενισχύσεις 

 Επιστροφές τόκων, εισφορών 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι συναλλαγές μπορούν να τεκμηριωθούν από τα 

σχετικά έγγραφα που εκδίδει ο αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος μπορεί να είναι η 

τράπεζα ή κάποια άλλη υπηρεσία που χορηγεί για παράδειγμα το ποσό μιας 

αποζημίωσης. 

Ειδικές περιπτώσεις: 

 Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ δεν εκδίδουν τιμολόγιο παρά μόνο 

όταν οι πράξεις που διενεργούν υπάγονται σε Φ.Π.Α. Επομένως με τις 

διατάξεις των Ε.Λ.Π. η σχετική υποχρέωση των ανωτέρω οντοτήτων 

περιορίζεται σε σχέση με τον Κ.Φ.Α.Σ (Ν.4093/2012 άρθρο 6 παρ.4) που 
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προέβλεπε ότι πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια σε περίπτωση συναλλαγής τους 

με άλλο υπόχρεο. 

 Οι οντότητες που συναλλάσσονται με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση 

τιμολογίου, υποχρεούνται να εκδίδουν εκείνες παραστατικό για την 

τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. 

Πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται σε περίπτωση επιστροφής αγαθών που έχουν 

πωληθεί, παροχής έκπτωσης ή σε περίπτωση που μετά την πώληση προκύψουν 

διαφορές στην αξία ή την ποσότητα ή το είδος των αγαθών ή διαπιστωθεί 

υπολογιστικό λάθος. Η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου μόνο για την αξία του Φ.Π.Α 

με τις καταργηθείσες διατάξεις δεν επιτρεπόταν παρά μόνο σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις που προβλέπονταν από τις διατάξεις του ΦΠΑ. Με τις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π. επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω λανθασμένης χρήσης 

Φ.Π.Α ή λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης χρέωσης Φ.Π.Α.
34

 

5.1.2 Άλλα έγγραφα που επέχουν θέση Τιμολογίου 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, ως 

τιμολόγιο θεωρείται και οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες που 

απαιτείται να έχει ένα τιμολόγιο, αρκεί να το αποδέχεται ο αντισυμβαλλόμενος 

δηλαδή ο λήπτης του αγαθού ή της υπηρεσίας. 

Παρόμοιο περιεχόμενο είχαν και οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ με την διαφορά ότι 

με τις καινούργιες διατάξεις εισάγεται ως νέο δεδομένο η προϋπόθεση της αποδοχής 

του εγγράφου, αντί του τιμολογίου, από τον λήπτη του αγαθού ή της υπηρεσίας. 

Αναφέρουμε επομένως ενδεικτικά κάποια έγγραφα τα οποία μπορούν να 

θεωρηθούν ως τιμολόγια: 

 Συμβόλαια στις πωλήσεις ακινήτων, μηχανημάτων και άλλα 

 Πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής 

 Αποδεικτικά επίδοσης, κατάσχεσης από δικαστικούς επιμελητές 

Εξακολουθούν να επέχουν θέση τιμολογίου έγγραφα που κατά τη συνήθη 

πρακτική εκδίδονται σε διάφορες μορφές συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 

τηλεφωνίας, όπως επίσης πινάκια, αποδείξεις και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από 

την τράπεζα. 
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5.1.3 Ευθύνη έκδοσης Τιμολογίων 

Ο υπόχρεος πρέπει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση 

αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με τους παρακάτω τρόπους: 

 Έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο 

 Έκδοση τιμολογίου από τον λήπτη – πελάτη (πρόκειται για την 

αυτοτιμολόγηση) 

 Έκδοση τιμολογίου από κάποιον τρίτο 

Στην περίπτωση που την έκδοση τιμολογίου αναλάβει ο λήπτης των αγαθών ή 

υπηρεσιών ή ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί για λογαριασμό του 

υπόχρεου, πρέπει να υπάρξει προηγούμενη συμφωνία. Επίσης θα πρέπει εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται να στέλνονται τα σχετικά αντίγραφα και αρχεία στον 

υπόχρεο – πωλητή προκειμένου αυτός να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, 

όπως την σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και την 

σύνταξη περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο υπόχρεος δεν 

απαλλάσσεται από τις νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από την  

συναλλαγή. 

Σημειώνεται ότι διατάξεις με ανάλογο περιεχόμενο περιέχονταν και στον 

Κ.Φ.Α.Σ (4093/2012 άρθρο 6 παρ. 1 και παρ. 17), οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν αναλυτικότερες και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 

5.1.4 Περιεχόμενο Τιμολογίου 

Οι σημαντικότερες πληροφορίες ως ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να έχει 

ένα τιμολόγιο σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. μεταξύ άλλων είναι
35

: 

1. Ημερομηνία έκδοσης και αύξων αριθμός του τιμολογίου. 

2. Ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η συναλλαγή 

εφόσον διαφέρει από την ημερομηνία έκδοσης. 

3. Ποσότητα και είδος των πωληθέντων αγαθών ή έκταση και είδος των 

παρεχομένων υπηρεσιών, την αξία ανά συντελεστή Φ.Π.Α καθώς και 

την αξία κάθε παρεχόμενης έκπτωσης. 

4. Τον συντελεστή του Φ.Π.Α και το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α. 

5. Πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων όπως επωνυμία, διεύθυνση, 

Α.Φ.Μ. 

6. Αναγραφή της λέξης «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται 

από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (τιμολόγιο αγοράς).  

7. Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., αναγραφή της διάταξης 

σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 

απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν. 
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Παρατηρείται μία απλούστευση, τόσο στην έκδοση όσο και στην παρουσίαση 

και εμφάνιση των στοιχείων και δικαιολογητικών που ακολουθούν και αφορούν τις 

συναλλαγές.  

 τα λογιστικά στοιχεία – παραστατικά, στα οποία συγκαταλέγεται και 

το τιμολόγιο, επιτρέπεται να συντάσσεται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής. Το 

ποσό του Φ.Π.Α εκφράζεται υποχρεωτικά και στο εθνικό νόμισμα. Σε κάθε 

περίπτωση τα λογιστικά αρχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.   

 το είδος και η ποσότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών μπορεί να 

προκύπτουν και από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο όπως για 

παράδειγμα κάποια σύμβαση ή κάποιο άλλο παραστατικό.  

 δεν απαιτείται υπογραφή του τιμολογίου για τους σκοπούς των Ε.Λ.Π. 

( βεβαίως και δεν απαγορεύεται για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών). 

Τα τιμολόγια ανάλογα με τις ανάγκες και τη δραστηριότητα της οντότητας 

μπορεί να διακρίνονται σε Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών, Τιμολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών, Τιμολόγια Αγοράς ή και άλλα έγγραφα με άλλη περιγραφή, που όμως θα 

πρέπει να έχουν το περιεχόμενο που απαιτείται για το τιμολόγιο και να τα αποδέχεται 

ο αντισυμβαλλόμενος. 

5.1.5 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 

Εισάγεται η έννοια του απλοποιημένου τιμολογίου το οποίο πρέπει να 

περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

 Ημερομηνία έκδοσης. 

 Προσδιορισμός της οντότητας που πουλάει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

 Προσδιορισμός των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται. 

 Ποσό του Φ.Π.Α ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υπολογισθεί. 

 Σε περίπτωση που εκδίδεται προκειμένου να τροποποιήσει προηγούμενο 

τιμολόγιο, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο.  

Το απλοποιημένο τιμολόγιο μπορεί  να εκδοθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και πρόκειται για 

αγορά μη εμπορεύσιμων για τον αγοραστή προϊόντων. 

 Συμπληρωματικά των αρχικών τιμολογίων. Στην περίπτωση αυτή, όπως 

προαναφέρθηκε, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία του 

αρχικού τιμολογίου 

Ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ του απλοποιημένου και του κανονικού 

τιμολογίου είναι ότι δεν αναγράφονται στο απλοποιημένο τιμολόγιο τα στοιχεία 

όπως η επωνυμία, το Α.Φ.Μ, η διεύθυνση του λήπτη.  

Με το απλοποιημένο παραστατικό επιχειρείται η διευκόλυνση των 

συναλλαγών και δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση.
36
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5.1.6 Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο  

Καθιερώνεται η έννοια του συγκεντρωτικού τιμολογίου για διαφορετικές 

παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται δηλαδή για τιμολόγιο που 

εκδίδεται για πωλήσεις η υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση 

ή σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ίδιο πωλητή στον ίδιο αγοραστή, όπως για 

παράδειγμα η παράδοση γαλακτοκομικών προϊόντων καθημερινά στα διάφορα 

καταστήματα πώλησής τους. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται στο τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο. Στην 

ουσία το συγκεντρωτικό τιμολόγιο προσομοιάζει με το τιμολόγιο 

επαναλαμβανόμενων πωλήσεων που προβλέπονταν από τον Κ.Φ.Α.Σ (άρθ. 6 παρ. 2)  

5.1.7 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 

Ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργείται η υποχρέωση έκδοσης του τιμολογίου 

καθορίζεται: 

 για την πώληση αγαθών, κατά την αποστολή ή παράδοσή τους 

 για την παροχή υπηρεσίας, κατά την πραγματοποίηση της παροχής 

Ειδικότερα ο βασικός κανόνας είναι ότι ως απώτερος χρόνος έκδοσης των 

τιμολογίων είναι η 15
η
 μέρα του επόμενου μήνα από την αποστολή – παράδοση ή 

παροχή υπηρεσίας.  

Ειδική περίπτωση τιμολόγησης είναι η παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών όπως 

συνδρομητικές υπηρεσίες που τιμολογούνται με την απόκτηση του δικαιώματος. 

Η τιμολόγηση προς το Δημόσιο – ΝΠΔΔ προσδιορίζεται με απώτερο χρόνο το 

τέλος της ετήσιας περιόδου. 

 

Παρατηρείται ότι: 

 Δεν προσδιορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία τιμολόγησης η τελευταία 

ημέρα της χρήσης/περιόδου. 

 Δεν προσδιορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου η τελευταία ημέρα του 

μήνα για τις επαναλαμβανόμενες συναλλαγές. 

 Παύει πλέον να συνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου με την αρχή του 

δεδουλευμένου, σε ότι αφορά την αναγνώριση των πωλήσεων. Επομένως 

τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα και η 

αναγνώριση/καταχώρηση των εσόδων στηρίζεται στα πραγματικά 

γεγονότα χωρίς να προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου, η οποία μπορεί να 

γίνει αργότερα. 

Επομένως για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π. δεν τίθενται οι περιορισμοί που θέτονταν με τις καταργηθείσες διατάξεις 

του ΚΦΑΣ και του ΚΒΣ και η έκδοση του τιμολογίου μπορεί να γίνει σε 

μεταγενέστερη χρήση/περίοδο από αυτή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η  
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συναλλαγή που αφορά. Αυτό όμως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αρχή του 

δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των χρήσεων διότι δημιουργεί την ανάγκη 

για αυξημένους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται στο τέλος της 

περιόδου ώστε να διασφαλίζεται ότι έσοδα από τιμολόγια που εκδόθηκαν στην 

επόμενη περίοδο αλλά αφορούν την παρούσα περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα 

της παρούσας περιόδου. 

Παραδείγματα χρόνου έκδοσης τιμολογίου:   

i. Αγαθά πωλούνται/παραδίδονται το Μαρτίου 2016. Το τιμολόγιο πώλησης θα 

πρέπει να εκδοθεί μέχρι και την 15η Απριλίου 2015.  

ii. Υπηρεσία παρέχεται το Δεκέμβριο του 2015, το τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016, μπορεί δηλαδή 

να εκδοθεί με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2016. Με βάση όμως την αρχή του 

δεδουλευμένου, το έσοδο παροχής της υπηρεσίας θα αναγνωριστεί (καταχωρηθεί) 

υποχρεωτικά στην περίοδο 2015 παρόλο που το τιμολόγιο μπορεί να εκδόθηκε τον 

Ιανουάριο του 2016.  

Είδος συναλλαγής Χρόνος Τιμολόγησης 

Πώληση αγαθών Το αργότερο έως την 15
η
 ημέρα του 

επόμενου μήνα από την αποστολή ή την 

παράδοση 

Παροχή υπηρεσιών Το αργότερο έως την 15
η
 ημέρα του 

επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της 

υπηρεσίας 

Επαναλαμβανόμενη συναλλαγή Το αργότερο έως την 15
η
 ημέρα του 

επόμενου μήνα από το πρώτο γεγονός 

Κατασκευή έργου Το αργότερο έως την 15
η
 ημέρα του 

επόμενου μήνα που καθίσταται απαιτητό 

μέρος της αμοιβής για το μέρος του έργου 

που ολοκληρώθηκε 

Δικαίωμα λήψης υπηρεσιών Με την απόκτηση του δικαιώματος 

Αγοραστής το Δημόσιο η ΝΠΔΔ Το αργότερο μέχρι το τέλος της ετήσιας 

περιόδου από την παράδοση ή αποστολή 

των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή την 

πιστοποίηση δημόσιων έργων κ.α. 

 

Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται: 

 Για την παροχή έκπτωσης, κατά το χρόνο που δημιουργείται η 

υποχρέωση. 

 Για τις επιστροφές των αγαθών μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα 

από την παραλαβή τους. 

 Για άλλου είδους διαφορές κατά το χρόνο που διαπιστώθηκαν. 

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ η έκδοση του τιμολογίου των ελεύθερων 

επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

γινόταν με την είσπραξη του ποσού (διότι σημειωνόταν μεγάλες καθυστερήσεις 

ανάμεσα στην έκδοση τιμολογίου και την είσπραξη) ενώ με τις διατάξεις των 
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Ε.Λ.Π. δεν ισχύει αυτό. Επομένως πλέον με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. όταν 

πελάτης είναι το Δημόσιο το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι το τέλος της περιόδου.  

5.2 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Υπηρεσίας 

Στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών απευθύνονται σε 

ιδιώτες καταναλωτές είναι δυνατή η έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή 

υπηρεσιών. 

Το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχουν είναι το εξής: 

 Ημερομηνία έκδοσης 

 Αύξων αριθμός παραστατικού ( για μία ή περισσότερες σειρές) 

 Α.Φ.Μ. του πωλητή 

 Όνομα και διεύθυνση του πωλητή 

 Συντελεστή Φ.Π.Α  

 Μικτή αξία πώλησης 

 Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικής απόδειξης λιανικής πώλησης σε 

περίπτωση έκπτωσης ή επιστροφής.  

 Όταν η πιστωτική απόδειξη είναι άνω των 50€ απαιτείται η αναγραφή του 

ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη. Στον Κ.Φ.Α.Σ το όριο για την 

αναγραφή των στοιχείων του πελάτη ήταν 30€. 

 Δεν προκύπτει ότι αποκλείεται ή έκδοση πιστωτικών αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών σε αντίθεση με ότι ίσχυε μέχρι τώρα. 

 Όπως και στην περίπτωση του τιμολογίου, κάθε έγγραφο που περιέχει τα 

στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης μπορεί να επέχει θέση απόδειξης. Βεβαίως 

αντίγραφο αυτού του εγγράφου πρέπει να παρέχεται στον πελάτη.  

Ομοίως με τα τιμολόγια, δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης της απόδειξης από τρίτο 

πρόσωπο κατόπιν πάντα συμφωνίας με τον λήπτη, χωρίς ο υπόχρεος να 

απαλλάσσεται των ευθυνών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συναλλαγή. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ η δυνατότητα αυτή 

δίνονταν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις επιχειρήσεις 

θεαμάτων και ορίζονταν ειδική διαδικασία βάση ειδικών διατάξεων. 

 Οι Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (ταμειακής μηχανής) ή 

εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά με σήμανση μέσω φορολογικού μηχανισμού 

(ΕΑΦΔΣΣ) του Ν. 1809/1988. 

 Όταν η οντότητα εκδώσει τιμολόγιο αντί Α.Λ.Π ή Α.Π.Υ τότε θα πρέπει να το 

εκδώσει μηχανογραφικά με σήμανση φορολογικού μηχανισμού εκτός αν η οντότητα 

απαλλάσσεται από τη χρήση ηλεκτρονικού μηχανισμού.
37

 

 Με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (αρ.38 παρ.2) καταργείται από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 ο Ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες 

διατάξεις», καθώς και κάθε σχετική διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία. 
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Επίσης, διευκρινίζεται ότι ειδικά οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί του 

Ν.1809/1988 δύνανται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν εκδοθεί 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που να προβλέπει ότι δεν 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά που απαιτούνται 

(αρ.40 παρ.1). Επίσης συνεχίζουν να ισχύουν και οι σχετικές αποφάσεις 1220/2012, 

1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις ιδιότητες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
38

 Στο πλαίσιο αυτό, η 

διατύπωση περί κατάργησης του Ν.1809/1988 δημιουργεί ερωτηματικά.  

Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφης  Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ : 

 σε περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, όπως για παράδειγμα όταν μια 

εταιρία που πουλάει μόνο χονδρική τα προϊόντα της, περιστασιακά και 

κατ΄ εξαίρεση σε κάποιους υπαλλήλους της πουλήσει προϊόντα της λιανικά 

 σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος   

 σε περίπτωση βλάβης ή τεχνικού προβλήματος της Φ.Τ.Μ. ή του 

φορολογικού μηχανισμού 

5.2.1 Έκδοση Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ μέσω παρόχου 

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π 
39

 αναφέρεται ότι «ως Πάροχος υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων (service provider – issuance of sales 

invoices) νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη 

οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται 

κατ΄ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη 

οντότητα. Ο πάροχος μπορεί κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να 

αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών 

για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο». 

Εισάγεται λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω για πρώτη φορά η δυνατότητα 

έκδοσης Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ (αλλά και τιμολογίου), μέσω παρόχου ηλεκτρονικής 

έκδοσης, αντί για τη χρήση της Φ.Τ.Μ ή των φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών, χωρίς βεβαίως ο αρχικός υπόχρεος να απαλλάσσεται από τις ευθύνες 

που ο νόμος προβλέπει.  

Η οντότητα που επιλέγει να εκδίδει τα στοιχεία της μέσω παρόχου πρέπει να 

ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με  τα 

στοιχεία (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας) του παρόχου και την ημερομηνία 

έναρξης ή παύσης της συνεργασίας τους.  

                                                 
38
Tax Bulletin Ιανουάριος 2015 δημοσιέυτηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο 

http://www.pwc.com/gr/en/news/assets/tax-bulletin-greek-gaap-gr.pdf. 
39

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΟΡΙΣΜΟΙ» του Ν. 4308/2014. 
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Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ενδεχομένως να δημιουργήσει τριβές 

ανάμεσα στην ελεγχόμενη οντότητα και στις φορολογικές αρχές καθώς δυσχεραίνεται 

το έργο του ελέγχου διότι άλλη οντότητα πραγματοποιεί τη συναλλαγή και άλλη 

εκδίδει το σχετικό παραστατικό. 

5.2.2 Χρόνος τιμολόγησης Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ  

Ο χρόνος κατά τον οποίο οι Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ εκδίδονται περιγράφεται κατά 

περίπτωση στον παρακάτω πίνακα: 

Είδος συναλλαγής Χρόνος Τιμολόγησης 

Πώληση αγαθών Κατά την παράδοση των αγαθών 

Πώληση αγαθών και παράδοσή τους μέσω 

τρίτου 

Το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου 

μήνα από την παράδοσή τους 

Παροχή υπηρεσιών Κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας 

Κατασκευή έργου Κατά την ολοκλήρωση του έργου ή  όταν 

καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής  

Δικαίωμα λήψης υπηρεσιών Με την απόκτηση του δικαιώματος 

Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή όταν 

μέρος αυτής καθίσταται απαιτητό 

 

5.3 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή Α.Λ.Π 

Το τιμολόγιο ή η Α.Λ.Π ή η Α.Π.Υ μπορεί να εκδοθεί είτε σε ηλεκτρονική 

είτε σε έντυπη μορφή. Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ είναι δυνατή η χρήση 

του ηλεκτρονικού τιμολογίου ή της ηλεκτρονικής απόδειξης, δεδομένου ότι θα 

περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ότι υπάρχει έντυπη ή ηλεκτρονική 

αποδοχή από τον λήπτη του παραστατικού. 

Τα παραστατικά που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

λογισμικού μηχανογραφημένου συστήματος είτε μέσω επεξεργαστή κειμένου και 

αποστέλλονται έντυπα στον λήπτη δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια ή Α.Λ.Π. 

Αντιθέτως: 

 όταν τα παραστατικά εκδίδονται έντυπα και στη συνέχεια σαρώνονται 

και αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λήπτη 

θεωρούνται ως ηλεκτρονικά τιμολόγια ή Α.Λ.Π. 

Επομένως το ηλεκτρονικό παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και στη 

συνέχεια να αποσταλεί και αντίστοιχα να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Άρα για 

την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικού παραστατικού 

λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αποθήκευσης και διαβίβασης του  φορολογικού 

στοιχείου και όχι το πώς αρχικά δημιουργήθηκε. 
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5.4 Αυθεντικότητα του τιμολογίου 

Η διασφάλιση των συναλλαγών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και 

για τους συναλλασσόμενους αλλά και για τις φορολογικές αρχές. Έτσι λοιπόν στις 

διατάξεις των Ε.Λ.Π.
40

 γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην: 

1. αυθεντικότητα της προέλευσης δηλαδή στην διασφάλιση της ταυτότητας 

του εκδότη του παραστατικού. 

2. ακεραιότητα του περιεχομένου δηλαδή να μην έχει αλλοιωθεί το 

περιεχόμενο του παραστατικού. 

3. αναγνωσιμότητα του παραστατικού δηλαδή πρέπει η οντότητα για όσο 

διάστημα έχει υποχρέωση να διατηρεί τα παραστατικά, να διασφαλίζει ότι 

αυτά είναι ευανάγνωστα χωρίς υπερβολική προσπάθεια και μεθόδους. 

Θα πρέπει ο λήπτης ενός παραστατικού που συναλλάσσεται για πρώτη φορά 

με κάποιον προμηθευτή να επαληθεύει τα στοιχεία του με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Δεδομένων των ανωτέρω η οντότητα είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόζει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας ώστε να 

επιτυγχάνεται η διασφάλιση των συναλλαγών της.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω εγκεκριμένου φορέα. 

 Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 

γνησιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων.   

 Η χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. 

  

                                                 
40

 Ν.4308/2015 άρθρο 15. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π.. προσδιορίζονται συγκεκριμένα υποδείγματα 

οικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε οντότητα 

κατατάσσεται δηλαδή ανάλογα εάν είναι «μεγάλου μεγέθους», «μεσαίου μεγέθους», 

«μικρού μεγέθους» και πολύ «μικρού μεγέθους». 

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να ενσωματώνονται όλες οι 

συναλλαγές και τα γεγονότα όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα λογιστικά αρχεία. 

Επίσης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νόμο οι Χ.Κ. αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο και θα πρέπει να παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, τις ζημίες καθώς και τις χρηματοροές της 

συγκεκριμένης κάθε φορά περιόδου. Παρατηρείται ότι εισάγεται η έννοια της 

εύλογης παρουσίασης, μία έννοια πολύ σημαντική η οποία αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο θα πρέπει να συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ώστε 

αυτές να αποτυπώνουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την χρηματοοικονομική 

κατάσταση της οντότητας ώστε να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στους 

ενδιαφερόμενους . 

Επιπλέον εισάγεται η έννοια του ενιαίου συνόλου των Χ.Κ. Εάν κάποια από 

τις καταστάσεις που προβλέπει ο νόμος δεν συνταχθεί ή περιέχει πολύ σημαντικό 

σφάλμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν πληρείται ο νόμος σε επίπεδο εύλογης 

παρουσίασης του ενιαίου συνόλου. Για παράδειγμα εάν πρόκειται για μία οντότητα 

«μεγάλου μεγέθους» η οποία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. θα πρέπει να συντάσσει 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και εκείνη δεν το πραγματοποιήσει ή το 

κάνει ελλιπώς τότε η οντότητα δεν πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εύλογης 

παρουσίασης παρόλο που οι υπόλοιπες καταστάσεις δεν έχουν κάποιο σημαντικό 

σφάλμα. 

Η έννοια της εύλογης παρουσίασης αφορά καθαρά την λογιστική 

παρακολούθηση και απεικόνιση των Χ.Κ. δηλαδή δεν έχει κάποια φορολογική 

σημασία. Η μη σύνταξη της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης ή η 

αποτύπωση ενός σημαντικού μεγέθους κονδυλίου σε άλλο λογαριασμό από το 

προβλεπόμενο δεν έχει φορολογικές επιπτώσεις για παράδειγμα στο φορολογητέο 

εισόδημα έχει όμως επιπτώσεις στην εύλογη παρουσίαση των Χ.Κ.
41

 

                                                 
41

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
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Οι υποχρεώσεις σχετικά με το είδος των οικονομικών καταστάσεων που 

πρέπει κάθε οντότητα να συντάσσει περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Οικονομικές καταστάσεις «Μεγάλες 

οντότητες» 

«Μεσαίες 

οντότητες» 
«Μικρές 

οντότητες» 
«Πολύ μικρές 

οντότητες» 
Ισολογισμός  ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Χ Χ Χ Χ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χ Χ Χ Χ 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χ Χ   

Κατάσταση Χρηματοροών Χ    

Προσάρτημα (σημειώσεις) Χ Χ Χ Χ 

 

Το υπόδειγμα του Ισολογισμού όπως αυτό παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β 

του Ν. 4308/2014 είναι συμβατό με αυτό των Δ.Π.Χ.Α. 

Το υπόδειγμα της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης περιλαμβάνει 

δύο μορφές παρουσίασης, την «κατά λειτουργία» και την «κατ είδος». 

Ο Πίνακας μεταβολών Καθαρής Θέσης είναι μια νέα κατάσταση η οποία 

στην ουσία αντικαθιστά τον Πίνακα διάθεσης κερδών του Π.Δ. 1123/80 (Ε.Γ.Λ.Σ.). 

Απεικονίζει τα υπόλοιπα αρχής και τέλους καθώς και την κίνηση των κονδυλίων της 

καθαρής θέσης. 

Η Κατάσταση Χρηματοροών παρουσιάζεται με την έμμεση μέθοδο και 

απεικονίζει τις ταμειακές εισροές και εκροές της περιόδου διαχωριζόμενες σε 

λειτουργικές, επενδυτικές  και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

Με το Προσάρτημα ή Σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

παρέχονται περιγραφές, αναλύσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
42

  

 Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή είναι Ο.Ε ή Ε.Ε ή 

ατομική επιχείρηση και οι αυτοαπασχολούμενοι που τηρούσαν βιβλία εσόδων-

εξόδων με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα συνεχίσουν να τηρούν τα 

λογιστικά τους αρχεία (βιβλία) με τον ίδιο τρόπο, όπως μέχρι και σήμερα.
43

 

 Το όριο του κύκλου εργασιών για την τήρηση απλογραφικού συστήματος 

(βιβλίο εσόδων – εξόδων) διατηρείται στο 1.500.000 ευρώ όσο δηλαδή ήταν 

και σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις (βλ. Ν.4308/2014 άρθρου 1 παρ 

2γ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 και την παρ. 11 του άρθρου 3).  

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι προαναφερθείσες 

οντότητες των νέων διατάξεων των Ε.Λ.Π. είναι απλές και κατανοητές.  

 

Επομένως, για τις πολύ μικρές οντότητες οι οποίες ενδεχομένως 

αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής οικονομίας, ενδεικτικά ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

  

                                                                                                                                            
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ δημοσίευση στο διαδικτυακό ιστότοπο 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22036. 
42

 Deloitte Οι βασικές διατάξεις των Ε.Λ.Π  Κατευθυντήριες γραμμές του διαδικτυακού τόπου 

http://www2.deloitte.com/gr/en.html. 
43

 Ν.4308/2014 άρθρο 3 αρ.12. 
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Κύκλος εργασιών <=1.500.000  

Νομική μορφή 
Ο.Ε.- Ε.Ε. - ατομικές, μη κερδοσκοπικές (Ν.4308/2014 

παρ. 2γ του άρθρου 2)  

Μπορούν  να τηρούν 
Απλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην απλογραφικά 

βιβλία ή βιβλία Β κατηγορίας)  

Δε χρησιμοποιούν Λογιστικό σχέδιο  

Καταρτίζουν στο τέλος του χρόνου Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων 

Αρχείο περιουσιακών στοιχείων 
Τηρούν μητρώο παγίων και αρχείο απογραφής 

αποθεμάτων (εκτός και εάν απαλλάσσονται)  

Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων Δεν τηρούν  

Αποσβέσεις 
Διενεργούν και καταγράφουν μόνο τις φορολογικές 

αποσβέσεις  

Αναβαλλόμενη φορολογία 
Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας 

αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας  

Προσάρτημα 
Καταρτίζουν ένα πολύ απλοποιημένο προσάρτημα με 

ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία (επωνυμία έδρα κ.λπ.)  

 

 Οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες υιοθετούνται από τις νέες διατάξεις για 

τις «μεγάλου μεγέθους» και «μεσαίου μεγέθους» οντότητες, μοιάζουν περισσότερο 

με αυτές που υιοθετούνται από τα Δ.Π.Χ.Α. και διαφέρουν από αυτές του Ε.Γ.Λ.Σ.  

 

Εισάγεται η υποχρέωση σύνταξης Κατάστασης Χρηματοροών και για τις 

μεγάλες οντότητες, που δεν συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

βάσει των αρχών του Δ.Π.Χ.Α. 

Σημειώνεται ότι η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και η κατάσταση 

Χρηματοροών, προβλέπονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. εκτός από τις 

Δημοσίου Ενδιαφέροντος Εταιρίες και για τις αυτές που περιλαμβάνονταν σε όμιλο 

επιχειρήσεων και είχαν ως εκ τούτου υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, ανεξάρτητα εάν εφάρμοζαν τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α.. 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τη δομή και το περιεχόμενο των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για 

παράδειγμα μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων των οικονομικών  καταστάσεων για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της οντότητας και η συγχώνευση 

κονδυλίων με ασήμαντα ποσά. Οι συμψηφισμοί κατά κανόνα στα κονδύλια των 

οικονομικών καταστάσεων δεν επιτρέπονται.  

Δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από περίοδο σε περίοδο ο τρόπος απεικόνισης 

και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να είναι 

συγκρίσιμες οι καταστάσεις. Σε περίπτωση που οι καταστάσεις της προηγούμενης 

περιόδου με την επόμενη δεν είναι συγκρίσιμες θα πρέπει να προσαρμόζονται 

αναλόγως. 

Καθορίζεται ότι η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ολοκληρώνεται το συντομότερο μεταξύ α) των έξι μηνών από τη λήξη της 



47 

 

διαχειριστικής περιόδου ή β) από τη λήξη του χρονικού περιθωρίου που επιτρέπει 

στην οντότητα να εκπληρώσει τις φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις της. 

Για όλες τις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις υπάρχουν 

συγκεκριμένα υποδείγματα στον Ν.4308/2014 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

6.2 Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. καθορίζεται ότι οι Χ.Κ πρέπει να καταρτίζονται 

βάση δύο θεμελιωδών παραδοχών: 

 Του δεδουλευμένου, δηλαδή της ενσωμάτωσης των συναλλαγών και 

γεγονότων στις Χ.Κ. της οντότητας κατά το χρόνο που συμβαίνουν και όχι 

κατά το χρόνο που τακτοποιούνται ταμειακά. 

 Της συνέχισης της δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία μία οντότητα 

θεωρείτε ότι συνεχίζει τη δραστηριότητά της, εκτός εάν η διοίκησή της 

σκοπεύει να την πουλήσει ή για οποιονδήποτε λόγο να παύσει την 

λειτουργία της. 

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συντάσσονται βάση των παρακάτω γενικών αρχών: 

 Οι λογιστικές πολιτικές που έχει επιλέξει η οντότητα όπως οι λογιστικές 

αρχές και οι βάσεις επιμέτρησης χρησιμοποιούνται με συνέπεια από 

περίοδο σε περίοδο. 

 Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου πρέπει να είναι συγκρίσιμα με της 

τρέχουσας περιόδου και γι αυτό όπου απαιτείται πρέπει να 

προσαρμοστούν. 

 Η ενσωμάτωση (αναγνώριση) και η επιμέτρηση κάθε ενός στοιχείου στον 

Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται 

συνετά, δηλαδή χωρίς υπερβολές και χωρίς αναιτιολόγητες εκτιμήσεις. 

 Δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

ή εσόδων και εξόδων. Για παράδειγμα εάν υπάρχει μία οφειλή σε 

προμηθευτή 20.000 ευρώ και αντίστοιχα ο ίδιος ως πελάτης της οντότητας 

οφείλει 15.000 ευρώ, στις Χ.Κ θα πρέπει να εμφανίζονται τα κονδύλια 

αυτά αναλυτικά, δηλαδή στο Ενεργητικό το ποσό των 15.000 ευρώ και στο 

Παθητικό το ποσό των 20.000 ευρώ και όχι το συμψηφισθέν ποσό 5.000 

ευρώ στο Παθητικό. 

 Πρέπει να αναγνωρίζονται όλες οι αρνητικές προσαρμογές των 

περιουσιακών στοιχείων στο αποτέλεσμα της περιόδου που 

πραγματοποιήθηκε. 

 Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου όλα τα στοιχεία του 

Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην 

τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή. 
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 Κατά την απεικόνιση της συναλλαγής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

οικονομική ουσία και όχι ο τύπος της συναλλαγής (substance over form).
44

 

 Σε περίπτωση που κατά την τρέχουσα περίοδο αποκαλυφθούν λάθη που 

αφορούν προηγούμενη περίοδο, αυτά αναγνωρίζονται αμέσως στην 

τρέχουσα. 

 Θα πρέπει τα υπόλοιπα έναρξης των κονδυλίων του Ισολογισμού να 

συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούμενης περιόδου. 

 Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας γίνεται για όχι λιγότερους 

από 12 μήνες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 Τα κέρδη που δεν έχουν συμβεί έως την ημερομηνία του Ισολογισμού δεν 

αναγνωρίζονται. 

 Περιουσιακά στοιχεία που πιθανόν να αποκτηθούν καθώς και υποχρεώσεις 

που πιθανόν προκύψουν δε περιλαμβάνονται στις Χ.Κ. 

 Οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. σχετικές με την αναγνώριση, επιμέτρηση, 

παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση δύναται να μην εφαρμόζονται 

μόνο εφόσον αυτό δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Χ.Κ. 

 Παρέχεται η δυνατότητα στις οντότητες να προσφεύγουν στις διατάξεις 

των Δ.Π.Χ.Α προκειμένου να βρουν λύσεις σε ορισμένα λογιστικά τους  

θέματα. 

 Η διάταξη αυτή αφορά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν 

πολύπλοκη δραστηριότητα και πιθανόν να χρειάζονται καθοδήγηση σε  

δύσκολα και πολύπλοκα λογιστικά τους θέματα. 

 Εάν προκύψουν γεγονότα μετά τη περίοδο στην οποία αναφέρονται οι Χ.Κ. 

αλλά πριν την έγκρισή τους από το αρμόδιο όργανο και επηρεάζουν τα 

κονδύλια του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, τότε 

μπορούν να αναγνωρισθούν στην περίοδο. Για παράδειγμα η οριστική 

κήρυξη σε πτώχευση ενός πελάτη μπορεί να αναγνωρισθεί ως ζημία με 

αντίστοιχη μείωση του κονδυλίου των απαιτήσεων. Αντίθετα όταν τα 

γεγονότα προέκυψαν πριν την έγκριση των Χ.Κ και οι συνθήκες που τα 

προκάλεσαν προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου, τότε τυχόν 

σημαντικές ζημίες που προέκυψαν δεν αναγνωρίζονται στην κλειόμενη 

περίοδο όπως για παράδειγμα η καταστροφή περιουσιακού στοιχείου 

μεγάλης αξίας λόγω πυρκαγιάς.
45

  

 Στην περίπτωση που οι Χ.Κ. καταρτίζονται δίχως την θεμελιώδη παραδοχή 

της συνέχισης της δραστηριότητας από τη διοίκηση της οντότητας τότε : 

 Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επιμετρηθούν στην 

ρευστοποιήσιμή τους αξία. 
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 Οι υποχρεώσεις πρέπει να επιμετρηθούν στο ύψος 

ενδεχόμενου διακανονισμού τους. 

 Η εκτίμηση αυτή γνωστοποιείται στο προσάρτημα.  

Δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τις παραπάνω γενικές αρχές μόνο κατ’ 

εξαίρεση σε περίπτωση που η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται 

σε αντίθεση με την υποχρέωση της οντότητας περί εύλογης παρουσίασης. Σε αυτή 

την περίπτωση, θα πρέπει η παρέκκλιση να αναφέρεται και να τεκμηριώνεται στο 

προσάρτημα, ενώ θα πρέπει να αναλύονται και οι επιπτώσεις της
46

. 

6.3 Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του N. 3190/1955, των 

άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920, του N.4072/2012 και των άρθρων 2, 4, 13 

και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, καταχωρούνται  στο Γ.Ε.ΜΗ. οι οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων/οντοτήτων που έχουν τη μορφή Α.Ε ,Ε.Π.Ε και 

Ι.Κ.Ε. Η διαδικασία που ακολουθείται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 232 του 

Ν.4072/2012, περιόρισε την υποχρέωση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε για 

δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων ως εξής:
47

  

« 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε 

άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να 

αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα 

της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο……….» Η 

ενημέρωση γίνεται με σχετική ειδική αίτηση γνωστοποίηση. 

«2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα 

της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα 

πανελλαδικής κυκλοφορίας.» 

Ταυτόχρονα πρέπει να συνυποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ και σε έντυπη μορφή 

πρωτότυπα νόμιμα υπογεγραμμένα τα κάτωθι: 

1) Ισολογισμός Χρήσης  

2) Αποτελέσματα χρήσεως 

3) Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων  

4) Προσάρτημα 

5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών για ΕΠΕ & για ΙΚΕ 

6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται) (ΔΕΝ απαιτείται για ΙΚΕ) 

7) Άλλο Δημοσιευτέο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Ο Νόμος 4308/2014 κατήργησε τους κανόνες αποτίμησης του Ν.2190/1920 

και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και εισήγαγε νέες έννοιες όπως αυτή 

της επιμέτρησης (measurement) η οποία είναι στην ουσία η διαδικασία με την οποία 

προσδιορίζεται η χρηματική αξία ενός στοιχείου των Χ.Κ. κατά την αρχική του 

αναγνώριση/καταχώριση ή μεταγενέστερα. 

Τα άρθρα 18 έως 24 του Ν.4308/2014 πραγματεύονται τους κανόνες 

επιμέτρησης. Η επιδίωξη της λογιστικής τυποποίησης επιτυγχάνεται μέσω της κοινής 

εφαρμογής αυτών των κανόνων από το σύνολο των οντοτήτων ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι διατάξεις των παραπάνω 

άρθρων εφαρμόζονται μόνο και εφόσον οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται βάσει της βασικής παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας της 

οντότητας. 

7.1 Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά τα οποία διαθέτουν υλική 

υπόσταση ενώ βιολογικά θεωρούνται τα ζώντα ζώα ή φυτά. Άυλα είναι τα 

εξατομικευμένα (αυτά δηλαδή που διαχωρίζονται από την οντότητα και μπορούν να 

πωληθούν/μεταβιβασθούν κ.λπ.) και τα μη νομισματικά στοιχεία χωρίς υλική 

υπόσταση.
48

 

Η επιμέτρηση των ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται αρχικά α) στο 

κόστος κτήσεως (acquisition cost or purchase price of assets) και μεταγενέστερα β) 

στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. 

α) Κόστος κτήσεως είναι η αξία αγοράς του παγίου η οποία μπορεί να αφορά: 

 τα χρηματικά διαθέσιμα που δίνονται για την απόκτησή του ή 

 την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά τον χρόνο 

απόκτησης ή κατασκευής, προσθέτοντας τις δαπάνες αγοράς και αφαιρώντας 

οποιαδήποτε στοιχείο μειωτικό του κόστους. 

 

Στην έννοια των παγίων ανήκουν: 

 Η Υπεραξία (goodwill): είναι καταρχήν άυλο στοιχείο και προκύπτει ως η  

διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης μέρους ή του συνόλου μιας 

οντότητας και της λογιστικής αξίας στην οποία το στοιχείο αυτό αποτιμάται 

στα βιβλία. Η θετική υπεραξία προκύπτει στην περίπτωση που υπάρχει η 

λεγόμενα «φήμη και πελατεία» ή «αέρας» η οποία και δεν έχει αποτυπωθεί 

στα βιβλία της οντότητας που αποκτάται. Η αρνητική υπεραξία συνήθως 
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ερμηνεύεται ως αγορά σε τιμή ευκαιρίας. Η υπεραξία του δημιουργείται 

εσωτερικά της επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται. Σημειώνεται επίσης, ότι η 

υπεραξία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκειται σε απόσβεση, ενώ για αυτή που 

δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα η ωφέλιμη ζωή της υπόκειται σε 

10ετή απόσβεση. 

 Οι δαπάνες βελτίωσης των παγίων (improvement of a fixed asset): είναι οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται με σκοπό την βελτίωση της ωφέλιμης ζωής/ή 

και της επίδοσης ενός παγίου στοιχείου συγκρίνοντας βέβαια και με την 

κατάστασή του κατά την αρχική αναγνώριση. 

 Οι δαπάνες επισκευής/συντήρησης (repair/maintenance of fixed assets): 

είναι αυτές που πραγματοποιούνται με σκοπό την αποκατάσταση/διατήρηση 

της παραγωγικής δυνατότητας του παγίου μετά από μια καταστροφή, από την 

χρήση ή από άλλου είδους μείωση. Οι δαπάνες αυτές για να καταχωρηθούν 

στα πάγια θα πρέπει να προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 

διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και να αναμένεται να φέρουν οφέλη 

πέραν του έτους. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναγνωρίζονται ως έξοδα. Π.χ. 

όταν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα χρειάζεται αλλαγή πλακέτας μετά από φθορά 

λόγω χρόνου λειτουργίας αν η δαπάνη αντικατάστασης αναμένεται να 

προσφέρει οφέλη πέραν του έτους τότε η δαπάνη θεωρείται βελτίωση του 

παγίου και προσαυξάνει την λογιστική του αξία. 

 Οι δαπάνες ανάπτυξης (development): είναι η παραγωγή νέων βελτιωμένων 

εργαλείων, προϊόντων, υλικών, συστημάτων και διαδικασιών μέσω της 

εφαρμογής των ευρημάτων έρευνας. Για να μην θεωρηθούν όμως ως έξοδα 

του άρθρου 25 του Ν.4308/2014 (στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων) 

απαραίτητο είναι να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 υπάρχει η πρόθεση από πλευράς της οντότητας αλλά και οι τεχνικές 

δυνατότητες να ολοκληρώσει τα πάγια ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα 

για πώληση ή χρήση. 

 είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα στοιχεία αυτά θα φέρουν οικονομικά οφέλη 

στο μέλλον και 

 υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα επιμέτρησης σύμφωνα με το οποίο 

να μπορεί να γίνει ο καταλογισμός κόστους σε αυτά τα στοιχεία. 

β) Αποσβέσιμο κόστος είναι το ποσό στο οποίο επιμετράται ένα πάγιο κατά την 

αρχική αναγνώριση μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Απόσβεση 

είναι η συστημική κατανομή της αποσβεστέας αξίας ενός στοιχείου στην ωφέλιμη 

ζωή του, ενώ απομείωση είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του.  

Aνακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία ανάμεσα στην εύλογη άξια μείον το 

κόστος διάθεσης ενός στοιχείου και της αξίας χρήσης του, δηλαδή της παρούσας 

αξίας των χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό αυτό 
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στοιχείο προσαυξημένων με την αξία που θα διατεθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του.
49

 

7.1.1 Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία (self constructed assets) 

Είναι αυτά που κατασκευάζονται από την ίδια την οντότητα είτε από τρίτους  

ή από κοινού για λογαριασμό της οντότητας και αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης τους ενώ μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως ή 

ακόμη και σε εύλογη αξία. 

 

Στο κόστος κτήσης περιλαμβάνεται: 

 Το κόστος α΄ υλών, αναλωσίμων υλικών, εργασίας και κάθε άλλου είδους 

δαπάνη που σχετίζεται με το συγκεκριμένο πάγιο και απαιτείται για να 

μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. 

 Το κόστος που προκύπτει ως μία εύλογη αναλογία μεταξύ σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το συγκεκριμένο πάγιο στην 

συγκεκριμένη περίοδο κατασκευής του. 

 Οι τόκοι εντόκων υποχρεώσεων που αφορούν το πάγιο σε περίπτωση 

ιδιοπαραγόμενων παγίων μακράς διάρκειας παραγωγής (qualifying assets) με 

την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζεται για όλα τα ιδιοπαραγόμενα 

περιουσιακά στοιχεία (πάγια και αποθέματα δηλαδή) για τα οποία παρέχεται η 

δυνατότητα (και όχι η υποχρέωση) από τον νόμο. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί 

να εφαρμόζεται επιλεκτικά π.χ. μόνο στα πάγια και όχι στα αποθέματα ή 

επιλεκτικά μόνο σε κάποια στοιχεία της κάθε μίας από τις δύο κατηγορίες. 

 Το κόστος που έχει απορροφήσει το πάγιο έως την ημερομηνία του 

Ισολογισμού σε περίπτωση ημιτελών ιδιοπαραγόμενων παγίων. 

7.1.2 Προσαρμογή αξιών 

α) Αποσβέσεις 

Πάγια στοιχεία τα οποία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε 

απόσβεση (depreciation/amortization) η οποία ξεκινάει από την στιγμή που το πάγιο 

είναι έτοιμο για χρήση ενώ εξαρτάται από την εκτιμηθείσα ωφέλιμη οικονομική του 

ζωή (useful life) – το διάστημα δηλαδή που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά 

το πάγιο.  

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τρεις μεθόδους: 

α.1. Η σταθερή μέθοδος – κατά την οποία το ποσό της ετήσιας απόσβεσης 

υπολογίζεται με ένα σταθερό συντελεστή ο οποίος παραμένει σταθερός σε όλη την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου εφόσον η υπολειμματική αξία δεν 

μεταβάλλεται. Π.χ. μηχάνημα αξίας 100.000 ευρώ εκτιμάται ότι έχει ωφέλιμη ζωή 5 
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χρόνια. Ο συντελεστής απόσβεσης θα είναι 20  και θα ήταν σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

Έτη Αποσβέσιμο 

κόστος 

Συντελεστής 

απόσβεσης 

Απόσβεση 

περιόδου 

Αποσβέσιμη 

αξία 

Αναπόσβεστη 

αξία 

1 100.000 20% 20.000 20.000 80.000 

2 100.000 20% 20.000 40.000 60.000 

3 100.000 20% 20.000 60.000 40.000 

4 100.000 20% 20.000 80.000 20.000 

5 100.000 20% 20.000 100.000 0,00 

 

Φυσικά σε περίπτωση που η οντότητα επιλέξει να εφαρμόσει τον συντελεστή 

απόσβεσης του φορολογικού νόμου 4172/2013 δηλαδή το 10  θα πρέπει να τηρήσει 

υποχρεωτικά και διπλό Μητρώο Παγίων για να μπορεί να παρακολουθεί και την 

λογιστική και την φορολογική βάση.  

α.2. Η φθίνουσα μέθοδος κατά την οποία γίνεται φθίνουσα επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Το ποσό δηλαδή 

της ετήσιας απόσβεσης μειώνεται από χρήση σε χρήση. Η μέθοδος αυτή θεωρείται 

πιο κατάλληλη στις περιπτώσεις παγίων που αναμένονται να χρησιμοποιηθούν 

εντονότερα ή να παρουσιάσει μεγαλύτερες φθορές τα πρώτα χρόνια της 

χρησιμοποίησής τους. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για την 

σταθερή μέθοδο, σε περίπτωση που η οντότητα επιλέξει την φθίνουσα μέθοδο η 

οποία μάλιστα δεν προβλέπεται από τον φορολογικό νόμο 4172/2013 τότε θα πρέπει 

υποχρεωτικά να τηρήσει διπλό Μητρώο Παγίων. 

α.3. Η μέθοδος των παραγόμενων μονάδων σύμφωνα με την οποία οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή του παγίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα μηχάνημα που δεν παράγει με 

τον ίδιο ρυθμό αλλά ανάλογα με τις παραγγελίες ανά περίοδο. Η απόσβεση σε αυτήν 

την περίπτωση θα προσδιορίζονταν βάσει του τύπου. 

Απόσβεση περιόδου = Αριθμός παραγόμενων μονάδων στην περίοδο/Ωφέλιμη ζωή 

(σε μονάδες προϊόντος) * Κόστος κτήσεως – Υπολειμματική αξία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η γη (Land) εξακολουθεί να μην υπόκειται σε 

απόσβεση όπως ακριβώς και με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ομοίως δεν 

αποσβένονται τα έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και οτιδήποτε δεν υπόκειται σε 

φθορά ή αχρήστευση. Επίσης δεν αποσβένονται η υπεραξία και τα άυλα στοιχεία με 

απεριόριστη ζωή τα οποία όμως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Σε 

περίπτωση όμως που είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας, 

των δαπανών ανάπτυξης καθώς και των άυλων στοιχείων θα πρέπει να αποσβεστούν 

σε δέκα έτη όπως αναφέραμε και παραπάνω. 
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Η μέθοδος που περιγράφηκε αφορά τις λογιστικές αποσβέσεις. Από 

φορολογική όμως άποψη οι αποσβέσεις πρέπει να υπολογίζονται βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 24 (Φορολογικές αποσβέσεις) του Ν. 4172/2013. Σημειώνεται 

ότι ακόμη και με το ΠΔ 1123/1980 και στο άρθρο 43 παρ. 5δ  Κ.Ν. 2190/1920 

υπήρχε πρόβλεψη για διενέργεια αποσβέσεων βάσει της ωφέλιμης ζωής τους όμως 

λόγω του ότι η φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την μεταφορά φορολογικών 

αποσβέσεων μεταξύ των χρήσεων και λόγω του ότι είναι δύσκολη και ασύμφορη για 

πολλές επιχειρήσεις η παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης, οι 

αποσβέσεις καθιερώθηκε να υπολογίζονται με τους συντελεστές απόσβεσης των 

φορολογικών διατάξεων. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές είχαν καθορισθεί αφού ο 

φορολογικός νομοθέτης είχε λάβει υπόψη όμως την ωφέλιμη ζωή των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων.
50

 

Οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στις λογιστικές και φορολογικές 

αποσβέσεις είναι οι εξής: 

1. Τα Ε.Λ.Π αναφέρουν ότι η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται ενώ σύμφωνα 

με το Ν. 4172/2013 η απόσβεση ενός παγίου ξεκινάει από τον 

επόμενο μήνα της  της χρήσης ή της έναρξης λειτουργείας του. 

2. Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπονται 3 

μέθοδοι αποσβέσεων: η σταθερή, η φθίνουσα και η μέθοδος των 

παραγόμενων μονάδων. Αντίστοιχα, με τις φορολογικές 

αποσβέσεις προβλέπεται μόνο η σταθερή μέθοδος. 

3. Στο φορολογικό νόμο προβλέπονται κανόνες οι οποίοι δεν 

προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π όπως ότι ένα πάγιο μπορεί να 

αποσβεστεί πλήρως εάν η αξία κτήσης του είναι κάτω από 1.500 

ευρώ, επίσης ότι οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να αναβάλουν την 

απόσβεση των περιουσιακών τους στοιχείων τα πρώτα τρία έτη 

της έναρξης τους. 

Επομένως ακόμη και αν υπάρχει ταύτιση των λογιστικών και φορολογικών 

συντελεστών απόσβεσης, οι λογιστικοί κανόνες δεν συμπίπτουν με τους 

φορολογικούς. Θα πρέπει οι οντότητες να παρακολουθούν τις αποσβέσεις 

σύμφωνα με τη λογιστική βάση, ακόμη και εάν έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν 

τους φορολογικούς συντελεστές αποσβέσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι πολύ 

μικρές οντότητες, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π σ΄ αυτές τις 

οντότητες οι λογιστικοί κανόνες ταυτίζονται με τους φορολογικούς κανόνες. 
51

 

β) Απομείωση 

Ο όρος απομείωση είναι μια νέα έννοια που εισάγεται με τον Ν.4308/2014 και 

αφορά την προσαρμογή της αξίας ενός παγίου σε αξίες μικρότερες από την αρχική 
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 Γιώργος Κορομηλάς «Η φορολογική και η λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών 

μισθώσεων», Λογιστικός Ασφαλιστικός Φοροτεχνικός & Νομικός σύμβουλος, τεύχος 191, Δεκέμβριος 
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επιμέτρησή τους στην περίπτωση που οι ενδείξεις απομείωσης είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δηλαδή υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους και όταν η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της 

οντότητας είναι μεγαλύτερη από την αξία ανάκτησης του συγκεκριμένου παγίου τότε 

προκύπτει ζημία απομείωσης. Ο όρος ενδείξεις απομείωσης αφορά ενδεικτικά τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

 όταν η μείωση της αξίας του παγίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν 

βάσει των αποσβέσεών του 

 όταν παρατηρηθούν δυσμενείς μεταβολές στο οικονομικό, νομικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον της οντότητας 

 στην περίπτωση απαξίωσης ή φυσικής βλάβης του παγίου 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται λογιστικά 

στα Αποτελέσματα Χρήσεως ως έξοδο και μπορεί να αναστραφούν όταν οι 

συνθήκες που τις δημιούργησαν παύσουν να υφίστανται χωρίς όμως να μπορούν να 

υπερβούν την λογιστική αξία του παγίου πριν την απομείωση. Εξαίρεση αποτελεί η 

απομείωση της υπεραξίας η οποία δεν αναστρέφεται.  

7.1.3 Παύση αναγνώρισης παγίων 

Για να μην εμφανίζεται ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο στον Ισολογισμό θα 

πρέπει είτε να έχει πουληθεί ή να μην αναμένονται οικονομικά οφέλη από την 

χρησιμοποίησή του, ενώ το αποτέλεσμα που προκύπτει κέρδος/ζημία καταχωρείται 

στα Αποτελέσματα της χρήσης στην οποία το πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

7.1.4 Χρηματοδοτική Μίσθωση (finance lease) 

Είναι η μίσθωση η οποία μεταφέρει στον μισθωτή στην ουσία όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Οι ενδείξεις για τον χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής 

είναι οι κάτωθι: 

 Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον 

μισθωτή (ενοικιαστή) κατά την λήξη της μισθωτικής περιόδου. 

 Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που 

αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, ούτως ώστε κατά την έναρξη της 

μίσθωσης να θεωρείται εύλογα ότι θα ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα. 

 Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένης χρήσης και 

μόνο ο μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές 

τροποποιήσεις. 

 Κατά την έναρξη της μίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

μισθωμάτων να καλύπτει το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθούμενου 

παγίου. 
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 Η διάρκεια της μίσθωσης να αφορά το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής 

ζωής του παγίου. 

Σημειώνεται ότι μία από τις παραπάνω ενδείξεις να υπάρχει η μίσθωση 

χαρακτηρίζεται σαν χρηματοδοτική.  

Λογιστικά η αντιμετώπιση από την μεριά του μισθωτή είναι να χρεωθεί ένας 

λογαριασμός παγίου και να πιστωθεί ένας λογαριασμός υποχρέωσης. Η υποχρέωση 

ουσιαστικά είναι ένα δάνειο και κάθε φορά που πληρώνεται το μίσθωμα μειώνεται η 

υποχρέωση ισόποσα ενώ ο τόκος/έξοδο αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό 

κόστος.  

Αντίστοιχα από την πλευρά του εκμισθωτή χρεώνεται ένας λογαριασμός 

απαίτησης στο Ενεργητικό με πίστωση του λογαριασμού του παγίου. Κάθε φορά που 

εισπράττεται το μίσθωμα μειώνεται η απαίτηση (με το ποσό του χρεολυσίου) 

ισόποσα ενώ ο τόκος αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.  

Στην περίπτωση της πώλησης παγίου στοιχείου που στην συνέχεια 

επαναμισθώνεται με χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back), το εισπραττόμενο 

από την πώληση ποσό είναι στην ουσία δανεισμός και καταχωρείται ως υποχρέωση η 

οποία μειώνεται με τα χρεολύσια που καταβάλλονται, ενώ οι τόκοι καταχωρούνται 

στα Αποτελέσματα χρήσεως ως χρηματοοικονομικά έξοδα. Το πάγιο που 

μεταβιβάσθηκε εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από τον μισθωτή δηλαδή εμφανίζεται 

στο Ενεργητικό ως περιουσιακό στοιχείο και ο λογιστικός του χειρισμός είναι ίδιος 

όπως πριν αυτό μεταβιβασθεί. Κατά την ίδια λογική ο εκμισθωτής δεν αναγνωρίζει το 

πάγιο που αγόρασε ως δικό του περιουσιακό στοιχείο, αλλά το ποσό που έδωσε για 

την απόκτησή του καταχωρείται ως απαίτηση από τον μισθωτή. 

7.1.5 Λειτουργική Μίσθωση (operating lease) 

Στην περίπτωση αυτή τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα 

Αποτελέσματα Χρήσεως και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να 

εμφανίζονται στο Ενεργητικό των Οικονομικών Καταστάσεων του εκμισθωτή. Ο 

μισθωτής αντίστοιχα καταχωρεί στα έξοδα το κόστος της ενοικίασης. 

7.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets) 

7.2.1 Τι περιλαμβάνουν 

 τα χρηματικά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα (μετρητά, καταθέσεις),  

 τους συμμετοχικούς τίτλους – equity instruments (στοιχεία δηλαδή καθαρής 

θέσης άλλης οντότητας ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής) 

 τα συμβατικά δικαιώματα: 

 λήψης μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων από άλλη οντότητα (π.χ. απαιτήσεις από πελάτες 

εισπρακτέες, δάνεια εισπρακτέα, γραμμάτια εισπρακτέα)  
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 για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία 

άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι ενδεχομένως ευνοϊκές για την 

οντότητα  

 τις συμβάσεις που διακανονίζονται με τίτλους καθαρής θέσης της ίδιας της 

οντότητας. 

7.2.2 Τι δεν περιλαμβάνουν 

 τα ενσώματα πάγια,  

 τα αποθέματα,  

 τα δικαιώματα λήψης αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. προπληρωθέντα έξοδα), 

 τα μισθωμένα στοιχεία, 

 τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και 

 τις μη συμβατικές απαιτήσεις (π.χ. απαίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, 

ΦΠΑ διότι δεν προκύπτουν από συμβάσεις αλλά από νομοθετικές διατάξεις). 

7.2.3 Επιμέτρηση/Αναγνώριση: 

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως ενώ μεταγενέστερα υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις και επιμετρώνται αφού 

αφαιρεθούν τυχόν ζημίες απομείωσης.  

7.2.4 Ζημίες απομείωσης (impairment loss) 

 προκύπτουν όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το 

ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό, 

 αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 

κέρδη όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν πάψουν να υφίστανται (μέχρι 

την αξία δηλαδή που θα είχε το στοιχείο εάν δεν είχε αναγνωρισθεί η ζημία 

απομείωσης), 

 για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι 

ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι 

μόνιμου χαρακτήρα και απαιτείται πάντα η εξέταση των πραγματικών 

δεδομένων π.χ. η πτώση της τιμής μιας μετοχής που έχει αποκτηθεί με σκοπό 

να κρατηθεί μακροπρόθεσμα σε περίπτωση που πέσει η τιμή της στο 

χρηματιστήριο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απομειώσουμε την αξία της εάν 

η εταιρία που τις εξέδωσε είναι υγιής επιχειρηματικά και εκτιμάμε ότι η 

μετοχή θα ανακτήσει την αξία της. 

7.2.5 Έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με την χρήση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου ή με την σταθερή μέθοδο εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου 

κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χ.Κ..  
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7.2.6 Παύση αναγνώρισης 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο μόνο όταν 

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή 

μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται ως κέρδος ή 

ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του 

ανταλλάγματος που λαμβάνεται.  

7.2.7 Εμφάνιση στον Ισολογισμό 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 

Ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις 

της Διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού 

τους. 

7.2.8 Χρηματοοικονομική/λειτουργική μίσθωση  

Η χρηματοοικονομική μίσθωση αποτελεί χρηματοοικονομικό στοιχείο ενώ η 

λειτουργική μίσθωση όχι διότι θεωρείται ως ένα συμβόλαιο που δεν έχει 

ολοκληρωθεί και το οποίο δεσμεύει τον εκμισθωτή να παρέχει την χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον, έναντι ανταλλάγματος όμοιου με αμοιβή για 

υπηρεσία.  

7.3 Επιμέτρηση Αποθεμάτων και Υπηρεσιών 

Επιμέτρηση/Αναγνώριση: 

Αρχικά τα αποθέματα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να διαμορφωθεί το απόθεμα στην 

τελική του μορφή και να φτάσει στην παρούσα θέση (την γεωγραφική θέση στην 

οποία βρίσκεται δηλαδή, π.χ. σε μία αποθήκη στην Θεσσαλονίκη) 

Το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας προσδιορίζεται βάσει 

μιας εκ των αποδεκτών μεθόδων κοστολόγησης και:  

 περιλαμβάνει το κόστος α΄ υλών, αναλωσίμων υλικών, εργασίας κ.λπ ενώ 

 δεν περιλαμβάνει τα κόστη διανομής και διοίκησης  

Μετά την αρχική αναγνώριση τα αποθέματα επιμετρώνται στην χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ:   

 κόστους κτήσεως (πόσο κόστισαν) και  

 καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (πόσο μπορεί η επιχείρηση να τα διαθέσει) 

Σημειώνεται ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί για τον προσδιορισμό του κόστους 

κτήσεως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αποθέματα με παρόμοια φύση και 

χρήση από την οντότητα, π.χ. μπορεί μια οντότητα να επιμετρήσει τα εμπορεύματά 
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της με την μέθοδο FIFO και τα προϊόντα της με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 

όρου.
52

 

Από λογιστική σκοπιά, όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι μικρότερη από 

την αξία κτήσης, τότε η ζημία που προκύπτει από την διαφορά θα επιβαρύνει το 

κόστος πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ενώ όταν η ζημία απομείωσης 

είναι σημαντική θα πρέπει να μην επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων αλλά να 

εμφανιστεί ξεχωριστά στο κονδύλι του Κατάσταση Αποτελεσμάτων «Απομειώσεις 

περιουσιακών στοιχείων». Η ζημία αυτή μπορεί να επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων 

συνολικά με μία συγκεντρωτική εγγραφή (με την χρήση αντίθετου λογαριασμού 

αποθεμάτων) και δεν χρειάζεται να κατανεμηθεί κατ’ είδος αποθέματος.  

Η  βασική διαφορά των Ε.Λ.Π. σε σχέση με το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ότι για τον 

προσδιορισμό του κόστους κτήσεως του τελικού αποθέματος δεν είναι αποδεκτή 

πλέον η μέθοδος  «Τελευταίο εισαχθέν – Πρώτο εξαχθέν LIFO ενώ συνεχίζει να 

εφαρμόζεται η FIFO «Πρώτο εισαχθέν – πρώτο εξαχθέν» και η μέθοδος του 

μέσου σταθμικού όρου. 

Σημειώνεται επίσης ότι ερμηνευτική καθοδήγηση για θέματα που άπτονται 

των Αποθεμάτων τα Ε.Λ.Π. στην παρ.7 του άρθρου 17 μας παραπέμπουν στο 

Δ.Π.Χ.Α. 2 «Αποθέματα». 

7.4 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών δεν συνιστούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία διότι το μελλοντικό οικονομικό όφελος συνίσταται στην λήψη αγαθών ή 

υπηρεσιών και δεν αφορά δικαίωμα είσπραξης μετρητών. 

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (το ποσό δηλαδή που κατέβαλλε η 

επιχείρηση), ενώ αργότερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. Π.χ. μία επιχείρηση δίνει προκαταβολή στις 15.12.2015 ποσό ευρώ 

30.000 για αγορά αποθεμάτων. Στον Ισολογισμό της 31.12.2015 θα πρέπει να 

αναγνωρίσει προκαταβολή για αγορά αποθεμάτων 30.000 ευρώ. Στις 20.1.2016 η 

επιχείρηση παραλαμβάνει εμπορεύματα αξίας 20.000 ευρώ και διενεργεί επιμέτρηση 

της προκαταβολής, μειώνοντάς την με το ποσό των 20.000 ευρώ.  
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Ο ίδιος λογιστικός χειρισμός ισχύει και για τα πάγια (μη κυκλοφορούντα 

στοιχεία) αλλά και για προπληρωμένα έξοδα (αυτά που στο Ε.Γ.Λ.Σ. εμφανίζονταν 

στις Χ.Κ. σε Μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και ονομάζονταν έξοδα 

επόμενης χρήσης λογαριασμός 36.00 της Γενικής Λογιστικής).  

Οι ζημίες απομείωσης λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση κατά την οποία ο 

λήπτης της προκαταβολής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα εμπορεύματα ή την 

υπηρεσία για το σύνολο της προκαταβολής που έλαβε.  

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά στο κόστος κτήσης και αργότερα επιμετρώνται στην μικρότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας.  

7.5 Υποχρεώσεις 

7.5.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (financial liabilities) 

«Χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση η οποία είναι: 

 Μία συμβατική δέσμευση: 

 Για παράδοση:  

 μετρητών (π.χ. λογαριασμοί πληρωτέοι, γραμμάτια πληρωτέα, 

ομολογίες πληρωτέες) ή  

 άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε μία άλλη 

οντότητα (π.χ. παράδοση εταιρικών ομολόγων σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία), ή 

 Για ανταλλαγή  

 χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

 χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα υπό 

συνθήκες που είναι πιθανώς δυσμενείς για την οντότητα, ή 

 Μία σύμβαση που θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί σε ίδιους τίτλους 

καθαρής θέσης της οντότητας, και 

 η οντότητα είναι υποχρεωμένη βάσει αυτής, ή μπορεί να υποχρεωθεί, να 

παραδώσει ένα μεταβλητό αριθμό ιδίων τίτλων καθαρής θέσης της, ή 

 θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί με άλλο τρόπο εκτός από την 

ανταλλαγή ενός καθορισμένου ποσού μετρητών ή άλλου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για ένα καθορισμένο 

αριθμό ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της».
53

  

Αναγνώριση/επιμέτρηση 

Αναγνωρίζονται αρχικά αλλά και μεταγενέστερα επιμετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά τους. Στην περίπτωση όμως που η επιμέτρηση έχει σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις τότε θα πρέπει η αρχική αναγνώριση αλλά 
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και μεταγενέστερα η επιμέτρηση να διενεργηθεί στο αποσβέσιμο κόστος με την 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή την σταθερή μέθοδο. 

 

Παύση αναγνώρισης 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να εμφανίζεται στα βιβλία της 

επιχείρησης όταν η συμβατική δέσμευση βάσει της οποίας εμφανίστηκε αρχικά στα 

βιβλία, ακυρωθεί ή ολοκληρωθεί. 

Παράδειγμα: 

Έστω η οντότητα «ΑΒ» αποκτά υλικά αξίας 100.000 ευρώ στις 15.12.2015 τα 

οποία συμφωνεί να τα αποπληρώσει στον προμηθευτή της σε 2 δόσεις ισόποσες με 

ημερομηνίες καταβολής 31.12.2015 και 15.1.2016. Στις 15.12.2015 η «ΑΒ» θα 

αναγνωρίσει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (δέσμευση παράδοσης μετρητών) 

αξίας 100.000 ευρώ στα βιβλία της ενώ στις 31.12.2015 και αφού εξοφλήσει την α΄ 

δόση θα επιμετρήσει την υποχρέωση στο ποσό των 50.000 ευρώ. Στις 15.1.2016 και 

αφού πληρώσει και την β΄ δόση και αφού δεν υπάρχει πλέον δέσμευση για παράδοση 

μετρητών (έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση) θα πάψει πλέον να αναγνωρίζει στα βιβλία 

της την υποχρέωση. 

Διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και αξίας εξόφλησης 

Όταν εξοφλείται μία χρηματοοικονομική υποχρέωση σε αξία διαφορετική από 

την αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της οντότητας η διαφορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα (π.χ. η επιχείρηση «ΑΒ» εμφανίζει στα βιβλία της λογιστική 

υποχρέωση 100 ευρώ και λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων συμφωνεί με 

τον πιστωτή της να πληρώσει 80 ευρώ. Η διαφορά 100-80 = 20 ευρώ καταχωρείται 

στα αποτελέσματα της χρήσεως ως κέρδος) 

Τροποποίηση όρων χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι υφιστάμενης υποχρέωσης (με 

σημαντική όμως μεταβολή στην υποχρέωση), είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια 

του οφειλέτη είτε όχι, θα πρέπει να αναγνωριστεί νέα υποχρέωση στα βιβλία και 

ταυτόχρονη να εξοφληθεί η αρχική. 

Οι τόκοι των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  

Αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδα εκτός και αν βαρύνουν 

το κόστος περιουσιακών στοιχείων.  

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα επιμέτρησης των 

χρηματοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (ακολουθεί ανάλυση στην 

παράγραφο «7.8.1 Στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία»). 

7.5.2 Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Ορισμός 

Είναι κάθε υποχρέωση που δεν είναι χρηματοοικονομική. Παραδείγματα 



62 

 

αποτελούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από Νομοθετικές διατάξεις και έχουν 

επιβληθεί από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως π.χ. φόρος εισοδήματος, 

καθώς και αυτές που δεν απορρέουν από συμβάσεις π.χ. προβλέψεις οι οποίες και 

αποτελούν εκτιμήσεις ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη μιας υποχρέωσης. 

Αναγνώριση/Επιμέτρηση 

Αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.  

Οι Προβλέψεις  

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 22 των Ε.Λ.Π., αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.  

Στην περίπτωση όμως που η επιμέτρηση είναι σημαντικού μεγέθους και έχει 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να επιμετρηθούν 

μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον 

διακανονισμό τους.  

Ειδικότερα οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται μεταγενέστερα είτε στα ονομαστικά ποσά 

που προκύπτουν από την νομοθεσία, είτε βάσει μιας αποδεκτής αναλογιστικής 

μεθόδου αν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Ο χειρισμός 

αυτός σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. διαφέρει σημαντικά από τον χειρισμό που 

υιοθετούν τα Δ.Π.Χ.Α. σύμφωνα με τα οποία η χρήση αναλογιστικής μεθόδου για 

τον υπολογισμό του υπολοίπου της πρόβλεψης προσωπικού απαιτείται σε κάθε 

περίοδο αναφοράς. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η πιθανότητα έλευσης μιας υποχρέωσης 

είναι μικρότερη του 50  δεν αναγνωρίζεται σχετική πρόβλεψη στον Ισολογισμό.
54

 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «ΑΒ» εκτιμά κατά την 31.12.2015 μία υποχρέωση αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος ποσού ευρώ 50.000 ευρώ η οποία είναι βέβαιο ότι θα προκύψει στα 2 

επόμενα χρόνια. Στις 31.12.2015 θα αναγνωρίσει αρχικά στα βιβλία της το ποσό των 

50.000 ευρώ ενώ στο ίδιο ποσό θα επιμετρηθεί η πρόβλεψη και κατά την 31.12.2016 

εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί το έξοδο και δεν έχει αλλάξει και η εκτίμηση της 

επιχείρησης για το ύψος της πρόβλεψης. Αν το έξοδο πραγματοποιηθεί κατά την 

χρήση 2017 θα πάψει να αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό της 31.12.2017. 

Αν όμως το ποσό ήταν π.χ. 500.000 ευρώ θα έπρεπε ενδεχομένως να κριθεί αν θα 

πρέπει να γίνει προεξόφληση του ονομαστικού ποσού της πρόβλεψης. Αν 
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υποθέσουμε ότι το επιτόκιο ήταν 7  τότε η παρούσα αξία θα ήταν: 

Σ = Ταμειακές ροές/(1+ πραγματικό επιτόκιο)
2
 = 500.000/(1+0,07)

2
  = 436.719 ευρώ 

Αν η «ΑΒ» εκτιμήσει ότι το ποσό των 436.719 έχει σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις συγκριτικά με την επιμέτρηση στην ονομαστική 

αξία (500.000 ευρώ δηλαδή) τότε θα επιμετρήσει στην παρούσα αξία. 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή της μεθόδου που θα επιμετρήσει μία επιχείρηση 

αποτελεί επιλογή λογιστικής πολιτικής και τυχόν μεταβολή τους υπόκειται στις 

διατάξεις του άρθρου 28 των Ε.Λ.Π. 

7.6 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Κρατικές επιχορηγήσεις (government grant) είναι, σύμφωνα με τους 

ορισμούς των Ε.Λ.Π., οι ενισχύσεις που δίνονται από το κράτος με την μορφή 

μεταφοράς ποσών σε μία οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική 

συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες.
55

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις μπορεί να αφορούν είτε την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων είτε την επιχορήγηση εξόδων. 

Δεν περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις: 

 για τις οποίες δεν είναι εύκολο να μπορεί εύλογα να προσδιορισθεί μία 

αξία (όπως π.χ. δωρεάν τεχνικές ή εμπορικές συμβουλές ή η παροχή 

εγγυήσεων),  

 σε συναλλαγές με το κράτος για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 

γίνεται διαχωρισμός από τις συνήθεις συναλλαγές (π.χ. μέρος των 

πωλήσεων της επιχείρησης βασίζεται στο πρόγραμμα κρατικών 

επιχορηγήσεων) 

Αναγνώριση/Επιμέτρηση 

 

1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

 Αρχικά αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους 

και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.  

 Μεταγενέστερα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα με 

αντίστοιχη μεταφορά στα έξοδα (μέσω των αποσβέσεων) της αξίας 

του λογιστικού στοιχείου που επιχορηγήθηκε (παρόμοιος δηλαδή 

χειρισμός με τις διατάξεις που ίσχυαν και με το Ε.Λ.Γ.Σ). Αν όμως οι 

επιχορηγήσεις αφορούν περιουσιακό στοιχείο που δεν υπόκειται σε 
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αποσβέσεις βάσει των προβλέψεων των Ε.Λ.Π. τότε τα σχετικά ποσά 

μεταφέρονται στα έσοδα βάσει της αρχής του δεδουλευμένου όταν η 

οντότητα έχει εκπληρώσει οριστικά όλες τις δεσμεύσεις που 

σχετίζονται με την χορήγηση της επιχορήγησης. 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «ΑΒ» λαμβάνει επιχορήγηση 100.000 ευρώ στις 1.1.2015 για την 

δημιουργία νέου εργοστασίου σε περιοχή της περιφέρειας με όρους την εγκατάσταση 

της νέας μονάδας στην συγκεκριμένη περιοχή, την απασχόληση τουλάχιστον 10 

ατόμων από την συγκεκριμένη περιοχή και την λειτουργία της μονάδας τουλάχιστον 

για 8 έτη. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι, η επιχορήγηση επιστρέφεται 

στην Κρατική αρχή που την χορήγησε και η επιχορήγηση θεωρείται δουλευμένο 

έσοδο στο τέλος του 8
ου

 έτους όταν θα εκπληρώσει οριστικά δηλαδή τους όρους της 

επιχορήγησης μεταφέροντας το ποσό των 100.000 ευρώ στις 31.12.2022 από τις 

υποχρεώσεις στα έσοδα. 

 

2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 
 Αρχικά αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους 

και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.  

 Μεταγενέστερα μεταφέρονται στα έσοδα στην περίοδο που τα 

επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

7.7 Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 Οι οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. έχουν τη δυνατότητα, 

χωρίς να είναι υποχρεωμένες, να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

Εξαίρεση αποτελούν οι πολύ μικρές οντότητες που έχουν επιλέξει να συντάσσουν 

μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα της 

αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 

 Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τις οντότητες που εφαρμόζουν 

Ε.Λ.Π. περιλαμβάνει: 

- τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος,  

- τις τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και 

προσαυξήσεις που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα 

βιβλία της οντότητας είτε για τρέχουσα είτε για προηγούμενες 

περιόδους/χρήσεις και τέλος  

- τον αναβαλλόμενο φόρο.
56
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Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων, ενώ οι διαφορές των κονδυλίων του Ισολογισμού θα επηρεάσουν 

τον φόρο εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους. 

 Ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση εννοείται το ποσό του φόρου 

εισοδήματος που οφείλεται στο μέλλον ενώ αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

είναι το ποσό του φόρου εισοδήματος που πιθανόν να ανακτηθεί στο μέλλον όπως 

π.χ. όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι μικρότερες από τις λογιστικές. Έτσι ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως υποχρέωση. 

 Εάν η οντότητα επιλέξει να χρησιμοποιήσει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 

υποχρεούται να αναγνωρίζει όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Επίσης σε περίπτωση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης πρέπει οπωσδήποτε η 

οντότητα να είναι σίγουρη ότι θα προκύψουν στο μέλλον φορολογητέα κέρδη.
57

 

 Τα διάφορα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων 

συμψηφίζονται μεταξύ τους και το υπόλοιπο καθαρό ποσό απεικονίζεται στον 

Iσολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε ως αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση είτε ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο «4.5. 

Παρακολούθηση Λογιστικής και Φορολογικής βάσης» ότι το λογιστικό σύστημα της 

οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική 

βάση, εφόσον διαφέρουν. 

Οι διαφορές αυτές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε: 

 Προσωρινές – πρόκειται για τις διαφορές που αντιστρέφονται στο μέλλον.  

 Μόνιμες – πρόκειται για τις διαφορές που δεν αντιστρέφονται στο μέλλον. Οι 

μόνιμες διαφορές δεν επηρεάζουν τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

Παράδειγμα αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω διαφορετικών 

φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων: 

Η οντότητα «ΑΒ» αγόρασε μηχάνημα αξίας 200.000 ευρώ την 01-01-2015 το 

οποίο έχει ωφέλιμη ζωή 4 χρόνια. Ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης βάση της 

νομοθεσίας είναι 30  και η οντότητα επιλέγει τη διενέργεια αποσβέσεων βάση της 

σταθερής μεθόδου. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι 25 . Επίσης η 

οντότητα έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων περί αναβαλλόμενης 

φορολογίας.  

Βάση των παραπάνω ο λογιστικός συντελεστής απόσβεσης είναι 12,5  (100/8) ενώ ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 15  δηλαδή μεγαλύτερος. Η διαφορά μεταξύ των 

δύο συντελεστών οδηγεί σε προσωρινή διαφορά μεταξύ της λογιστικής και 
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φορολογικής βάσης και επομένως θα αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση ως εξής: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Κόστος 

κτήσης 

*Συντελεστής 

απόσβεσης 

= Αποσβέσεις 

περιόδου 

Αναπόσβεστη Αξία 

31-12-2015 

Φορολογική βάση 200.000 15% 60.000 140.000 

Λογιστική βάση 200.000 12,5% 50.000 150.000 

Επομένως ως φορολογική προσωρινή διαφορά ισούται με 60.000-50.000= 

10.000Χ25 =2.500,00. 

Έστω ότι η επιχείρηση έχει συνολικά λογιστικά και φορολογικά έσοδα 

150.000 ενώ οι συνολικές λογιστικές και φορολογικές δαπάνες της εκτός των 

αποσβέσεων είναι 50.000. (Η ίδια υπόθεση γίνεται για τις επόμενες χρήσεις χάριν της 

άσκησης). Τα φορολογικά και λογιστικά κέρδη προκύπτουν ως εξής: 

 Φορολογικά κέρδη Λογιστικά κέρδη 
Έσοδα 150.000 150.000 

Δαπάνες 50.000 50.000 

Αποσβέσεις 60.000 50.000 

 40.000 50.000 

Επομένως για το έτος 2015  ο Φόρος Εισοδήματος έχει ως εξής: 

 Λογιστική βάση Φορολογική Βάση 

Φόρος εισοδήματος 50.000 * 25% = 12.500 40.000*25% = 10.000 

(Μείον) Αναβαλλόμενοι φόροι 

παθητικού 

                            -2.500 0,00 

Φόρος εισοδήματος προς 

πληρωμή 

                           10.000 10.000 

Ο «φορολογικός Iσολογισμός» της επιχείρησης για το 2015 έχει ως εξής: 

«Φορολογικός Ισολογισμός» 

2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 140.000 Κεφάλαιο 200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Αποτελέσματα εις νέο 30.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 100.000 Σύνολο 230.000 

 Υποχρεώσεις  

Φόρος εισοδήματος 10.000 

Σύνολο Ενεργητικού 240.000 Σύνολο Καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

240.000 

Ο «λογιστικός Iσολογισμός» της επιχείρησης για το 2015 έχει ως εξής: 

«Λογιστικός Ισολογισμός» 

2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 150.000 Κεφάλαιο  200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 Αποτελέσματα 

εις νέο 

 37.500 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 100.000 Σύνολο  237.500 

 Υποχρεώσεις   

Αναβαλλόμενος φόρος 2.500 
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εισοδήματος 

Φόρος εισοδήματος 10.000 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.500 

Σύνολο Ενεργητικού 250.000 Σύνολο Καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

250.000 

Ομοίως για την επόμενη περίοδο 2016.  

 Κόστος 

κτήσης 

Αποσβέσεις 

περιόδου 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξίας 31-12-2016 

Φορολογική 

βάση 

200.000 60.000 120.000 80.000 

Λογιστική βάση 200.000 50.000 100.000 100.000 

Επομένως για το έτος 2016 ο Φόρος Εισοδήματος έχει ως εξής: 

Φόρος εισοδήματος (λογιστική βάση  

50.000Χ25%=12.500)  
12.500 

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 2.500 

Φόρος εισοδήματος προς πληρωμή 10.000 

Ο «φορολογικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2016 έχει ως εξής: 

«Φορολογικός Ισολογισμός» 

 2016 2015  2016 2015 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 80.000 140.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

60.000 30.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

200.000 100.000 Σύνολο 260.000 230.000 

  Υποχρεώσεις   

Φόρος εισοδήματος 20.000 10.000 

Σύνολο Ενεργητικού 280.000 240.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 

280.000 240.000 

Ο «λογιστικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2016 έχει ως εξής: 

«Λογιστικός Ισολογισμός» 

  2016 2015  2016 2015 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 100.000 150.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

75.000 37.500 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

200.000 100.000 Σύνολο 275.000 237.500 

 Υποχρεώσεις   

Αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος 

5.000 2.500 

Φόρος εισοδήματος 20.000 10.000 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 

25.000 12.500 

Σύνολο Ενεργητικού 300.000 250.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, 

προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 

300.000 250.000 
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Ομοίως για την επόμενη περίοδο 2017.  

 Κόστος 

κτήσης 

Αποσβέσεις 

περιόδου 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξίας 31-12-2017 

Φορολογική 

βάση 

200.000 60.000 180.000 20.000 

Λογιστική βάση 200.000 50.000 150.000 50.000 

Επομένως για το έτος 2017 ο Φόρος Εισοδήματος έχει ως εξής: 

Φόρος εισοδήματος (λογιστική βάση  

50.000Χ25%=12.500)  
12.500 

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 2.500 

Φόρος εισοδήματος προς πληρωμή 10.000 

Ο «φορολογικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2017 έχει ως εξής: 

«Φορολογικός Ισολογισμός» 

 2017 2016  2017 2016 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 20.000 80.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

90.000 60.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

300.000 200.000 Σύνολο 290.000 260.000 

 Υποχρεώσεις   

Φόρος εισοδήματος 30.000 20.000 

Σύνολο Ενεργητικού 320.000 280.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 

320.000 280.000 

Ο «λογιστικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2017 έχει ως εξής: 

«Λογιστικός Ισολογισμός» 

 2017 2016  2017 2016 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 50.000 100.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

112.500 75.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

300.000 200.000 Σύνολο 312.500 275.000 

 Υποχρεώσεις   

Αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος 

7.500 5.000 

Φόρος εισοδήματος 30.000 20.000 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 

37.500 25.000 

Σύνολο Ενεργητικού 350.000 300.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, 

προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 

350.000 300.000 

Για την επόμενη περίοδο 2018.  

 Κόστος 

κτήσης 

Αποσβέσεις 

περιόδου 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξίας 31-12-2018 

Φορολογική 

βάση 

200.000 20.000 200.000 0 

Λογιστική βάση 200.000 50.000 200.000 0 
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Επομένως για την περίοδο 2018 η φορολογική προσωρινή διαφορά ισούται 

με 20.000-50.000= 30.000Χ25 =7.500,00. 

 Φορολογικά κέρδη Λογιστικά κέρδη 
Έσοδα 150.000 150.000 

Δαπάνες 50.000 50.000 

Αποσβέσεις 20.000 50.000 

 80.000 50.000 

Επομένως για το έτος 2018  ο Φόρος Εισοδήματος έχει ως εξής: 

Φόρος εισοδήματος (λογιστική βάση  

50.000Χ25%=12.500)  
12.500 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  7.500 

Φόρος εισοδήματος προς πληρωμή (φορολογική βάση 

80.000Χ25%) 

20.000 

Ο λογαριασμός «Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού» θα χρεωθεί με το ποσό 

της φορολογικής προσωρινής διαφοράς (απαίτηση) 7.500 ευρώ και θα 

μηδενιστεί. 

 

Ο «φορολογικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2018 έχει ως εξής: 
«Φορολογικός Ισολογισμός» 

 2018 2017  2018 2017 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0 20.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

150.000 90.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

400.000 300.000 Σύνολο 350.000 290.000 

 Υποχρεώσεις   

Φόρος εισοδήματος 50.000 30.000 

Σύνολο Ενεργητικού 400.000 320.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 

400.000 320.000 

Ο «λογιστικός Ισολογισμός» της επιχείρησης για το 2018 έχει ως εξής: 

«Λογιστικός Ισολογισμός» 

 2018 2017  2018 2017 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Καθαρή Θέση   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0 50.000 Κεφάλαιο 200.000 200.000 

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

  Αποτελέσματα εις 

νέο 

150.000 112.500 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

400.000 300.000 Σύνολο 350.000 312.500 

 Υποχρεώσεις   

Αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος 

0 7.500 

Φόρος εισοδήματος 50.000 30.000 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 

50.000 37.500 

Σύνολο Ενεργητικού 400.000 350.000 Σύνολο Καθαρής 

θέσης, 

προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 

400.000 350.000 
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7.8 Επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014 δίνεται η 

δυνατότητα για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις/οντότητες που δεν 

εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ να επιμετρούν/αποτιμούν τα περιουσιακά τους στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις, μετά από την πρώτη αναγνώριση/καταχώρησή τους στην 

εύλογη αξία τους. Εύλογη αξία ορίζεται ως «Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών 

που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης».
58

 

Με τη δυνατότητα που δίνεται στις οντότητες για την επιμέτρηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων σε εύλογες αξίες παρέχεται η δυνατότητα της 

λογιστικής εξυγίανσης του Ισολογισμού των επιχειρήσεων που έχουν υπεραξίες σε 

ακίνητα με τις οποίες μπορούν να αντισταθμίσουν μειώσεις που θα προκύψουν από 

τις απομειώσεις αποθεμάτων και απαιτήσεων, καθώς και από την αναγνώριση 

προβλέψεων κατά την πρώτη εφαρμογή. 

Η επιμέτρηση σε εύλογες αξίες είναι μία δυνατότητα που δίνεται στις 

οντότητες και σε καμία περίπτωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή η 

διοίκηση της κάθε οντότητας θα αποφασίσει εάν θέλει να ακολουθήσει την εφαρμογή 

των κανόνων επιμέτρησης σε εύλογες αξίες ή θα ακολουθήσει την αρχή του 

ιστορικού κόστους σύμφωνα με την οποία το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, 

δηλαδή την τιμή στην οποία τους απέκτησε.
59

 

7.8.1 Στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

Τα στοιχεία τα οποία μία οντότητα έχει τη δυνατότητα να τα επιμετρήσει σε 

εύλογες αξίες είναι τα εξής: 

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα από την οντότητα ακίνητα. 

 Τα επενδυτικά ακίνητα όπως για παράδειγμα η εκμίσθωση από την 

οντότητα ενός ιδιόκτητου ακινήτου της. 

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία όπως ζώντα ζώα και φυτά. 

 Τα αποθέματα εμπορευμάτων προς πώληση των οποίων οι τιμές τους 

προσδιορίζονται σε οργανωμένες αγορές όπως πετρέλαιο, χρυσός, καφές 

και διατίθενται στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών και όχι της 

συνήθους δραστηριότητας της οντότητας. 

 Τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

σύμφωνα με τον ορισμό στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014 είναι τα μη 

παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που καθορίστηκαν έτσι από τη 

διοίκηση της οντότητας και δεν ανήκουν στα δάνεια και υποχρεώσεις που 

δημιουργούνται από την ίδια την οντότητα δεν είναι χρηματοοικονομικά 
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στοιχεία εμπορικού χαρακτήρα και τέλος δεν είναι επένδυση 

διακρατούμενη μέχρι τη λήξη της. 

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου αποκτήθηκαν με σκοπό 

την επίτευξη εμπορικού κέρδους. 

 Τα παράγωγα για αντιστάθμιση60
. 

7.8.2 Προϋποθέσεις – κανόνες επιμέτρησης σε εύλογη αξία 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.: 

 Εάν η διοίκηση μιας οντότητας αποφασίσει να επιμετρήσει τα περιουσιακά 

της στοιχεία και τις υποχρεώσεις τις σε εύλογες αξίες θα πρέπει και όλα τα συναφή 

με αυτά στοιχεία να τα επιμετρήσει σε εύλογες αξίες. Επομένως εάν μία οντότητα 

αποφασίσει να επιμετρήσει κάποιο επενδυτικό της ακίνητο σε εύλογη αξία θα πρέπει 

όλα τα επενδυτικά της ακίνητα να τα επιμετρήσει με τη μέθοδο αυτή. 

 Η επιμέτρηση σε εύλογη αξία θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αξιόπιστο. 

Για την αξιόπιστη επιμέτρηση οι διατάξεις αναφέρουν την εκτίμηση από 

επαγγελματίες εκτιμητές βάση των αρχών και κανόνων του συγκεκριμένου κλάδου 

της εκτιμητικής. Ωστόσο έτσι όπως είναι διατυπωμένες οι διατάξεις του νόμου δεν 

φαίνεται να είναι υποχρεωτική η εκτίμηση της εύλογης αξίας αποκλειστικά από 

επαγγελματίες εκτιμητές αρκεί αυτή να πραγματοποιείται με τρόπο αξιόπιστο.
61

 

Σε κάθε περίπτωση εάν δεν είναι εφικτή η αξιόπιστη επιμέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες τότε η επιμέτρηση/αποτίμηση γίνεται 

στο ιστορικό κόστος. 

 Εφόσον επιλεγεί η μέθοδος της εύλογης αξίας για την επιμέτρηση θα πρέπει 

να γίνεται επανεκτίμηση κάθε τέσσερα χρόνια για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

και κάθε δύο χρόνια για τα επενδυτικά ακίνητα. Επίσης θα πρέπει να γίνεται 

επανεκτίμηση και κάθε φορά που οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν. 

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τα οποία υφίστανται αποσβέσεις δηλαδή 

έχουν ορισμένη ωφέλιμη ζωή, όταν επιμετρώνται σε εύλογες αξίες γίνεται 

προσαρμογή τόσο της αρχικής αναγνώρισης ή προηγούμενης προσαρμογής τους όσο 

και των σωρευμένων αποσβέσεων. 

Παράδειγμα: Έστω ένα κτίριο το οποίο απεικονίζεται με αξία 300.000€ και 

συσσωρευμένες αποσβέσεις 100.000€. Άρα καθαρή αξία παγίου 200.000€. Έστω ότι 

η αξία του κτιρίου επιμετράται σε εύλογη αξία στο ποσό των 220.000€. Επομένως θα 

πρέπει να προσαρμοστούν με τον συντελεστή 220.000/200.000=1,1 η αξία του 

κτιρίου προ αποσβέσεων αλλά και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις. Άρα η αξία του 

κτιρίου 300.000€ θα προσαρμοστεί στις 300.000*1,1=330.000€ και οι 
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συσσωρευμένες αποσβέσεις θα προσαρμοστούν 100.000*1,1=110.000€. Το 

αποτέλεσμα της αφαίρεσης θα δώσει την εύλογη αξία της επιμέτρησης 330.000-

110.000=220.000€. 

 Από την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων σε εύλογες αξίες 

προκύπτουν διαφορές οι οποίες παρακολουθούνται ανά πάγιο. Η διαφορά, κέρδος ή 

ζημία, από την επιμέτρηση συμψηφίζεται με τυχόν προηγούμενες διαφορές για κάθε 

πάγιο χωριστά και αν τελικά προκύψουν ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως 

ζημίες απομείωσης, εάν προκύψουν κέρδη οδηγούνται στην Καθαρή Θέση της 

οντότητας σε ιδιαίτερο λογαριασμό «Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων» 

και μεταφέρονται στα αποτελέσματα είτε σταδιακά ακολουθώντας την πορεία των 

αποσβέσεων του παγίου είτε εφάπαξ σε περίπτωση διαγραφής η διάθεσης του παγίου 

στοιχείου. 

 Τα επενδυτικά ακίνητα τα οποία επιμετρώνται σε εύλογες αξίες δεν 

υπόκεινται σε αποσβέσεις επομένως διενεργείται προσαρμογή μόνο στην αξία τους 

και όχι όπως στα ιδιοχρησιμοποιούμενα παγία και στις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

 Οι διαφορές από την επιμέτρηση των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες 

οδηγούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα της χρήσης/περιόδου είτε είναι κέρδη είτε 

ζημίες. 

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται μόνο όταν αυτά για 

παράδειγμα τα ζωντανά ζώα και φυτά μεταβάλλονται, αναπτύσσονται, αυξάνουν, 

αλλάζουν, περιορίζονται και φυσικά οι μεταβολές αυτές είναι διαχειρίσιμες. Σε 

αντίθετη περίπτωση τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν επιμετρώνται σε εύλογες 

αξίες. 

 Οι διαφορές από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 

εύλογες αξίες οδηγούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα της χρήσης/περιόδου είτε 

είναι κέρδη είτε ζημίες. 

 Ομοίως οι διαφορές από την επιμέτρηση των αποθεμάτων εμπορευμάτων σε 

εύλογες αξίες οδηγούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα της χρήσης/περιόδου είτε 

είναι κέρδη είτε ζημίες. 

 Οι διαφορές από την επιμέτρηση των διαθέσιμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογες αξίες, οδηγούνται είτε είναι κέρδη είτε 

ζημίες στην Καθαρή Θέση της χρήσης/περιόδου κατά την οποία δημιουργούνται. Στα 

αποτελέσματα θα μεταφερθούν όταν αυτά διαγραφούν ή για λόγους αντικειμενικούς 

απομειωθούν. Ενώ οι διαφορές από την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων εμπορικού χαρακτήρα σε εύλογες αξίες, οδηγούνται κατευθείαν στα 

αποτελέσματα της χρήσης/περιόδου είτε είναι κέρδη είτε ζημίες. 

 Οι οντότητες που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητάς τους να επιμετρήσουν 

τα περιουσιακά τους στοιχεία σε εύλογες αξίες θα πρέπει στο προσάρτημά τους να 

το αναφέρουν σαφώς. Επίσης θα πρέπει στο προσάρτημα να περιλαμβάνεται:  

- οι τεχνικές εκτίμησης και οι τυχόν υποθέσεις που αυτές βασίστηκαν.   

- ανά κονδύλι στοιχείου η εύλογη αξία και οι μεταβολές της. 

- πίνακας με την κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας στη διάρκεια της 

χρήσης και καταγραφή του αναβαλλόμενου φόρου όπου υπάρχει. 

- η λογιστική αξία των παγίων εάν αυτά δεν επιμετρούνταν με εύλογες αξίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Το προσάρτημα ή αλλιώς σημειώσεις επί των Χ.Κ. παρέχει πρόσθετες 

πληροφορίες των στοιχείων που αποτυπώνονται σε αυτές έτσι ώστε εάν κάποιος 

τρίτος τις διαβάσει σε συνδυασμό με τον Ισολογισμό και τις υπόλοιπες Χ.Κ να έχει 

μια πλήρη εικόνα της οντότητας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με κονδύλια τα οποία 

δεν αναγνωρίζονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. καθώς και άλλες πολύ σημαντικές 

πληροφορίες, περιγραφές και αναλύσεις κονδυλίων, όπως τη μέθοδο την οποία 

επέλεξε η διοίκηση της οντότητας για να προχωρήσει σε αναδρομική προσαρμογή των 

στοιχείων των Χ.Κ.  

Η ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται στο Προσάρτημα από τα Ε.Λ.Π. 

προκύπτει από την εκτενέστατη αναφορά στο περιεχόμενο και στις αρχές του 

προσαρτήματος στον οικείο νόμο. 

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από το αν το προσάρτημα είναι συνοπτικό ή 

όχι συντάσσεται από όλες τις οντότητες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. 

Ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας καθορίζεται το περιεχόμενο και οι 

πληροφορίες που πρέπει να περιέχει.  

8.1 Αρχές σύνταξης του Προσαρτήματος 

Το προσάρτημα συντάσσεται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 

 Μία οντότητα μπορεί να συντάξει προσάρτημα ακόμη και αν δεν υποχρεούται, 

αρκεί να ακολουθεί όσα ορίζονται για το προσάρτημα στις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π..  

 Θα πρέπει οι πληροφορίες για τα κονδύλια των Χ.Κ. να δίνονται με την ίδια 

σειρά όπως αυτά εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συντομεύσεις, σύμβολα ή διαγράμματα 

στις Χ.Κ. θα πρέπει να παρέχονται και οι απαραίτητες διευκρινήσεις για να 

μην υπάρχουν ασάφειες.  

 Εφόσον κάποιες από τις πληροφορίες που ζητούνται από το προσάρτημα έχουν 

περιληφθεί ήδη σε άλλες Χ.Κ. δεν χρειάζεται να επαναληφθούν και στο 

προσάρτημα.
 62

 

 

8.2 Πληροφορίες του Προσαρτήματος  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. το προσάρτημα θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο 

να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με την οντότητα 

και τα κονδύλια των Χ.Κ., εκτός και εάν προβλέπεται κάποια εξαίρεση. Όταν στη 

διάταξη αναφέρεται κατ΄ ελάχιστο εννοείται ότι η διοίκηση της οντότητας μπορεί να 

συμπεριλάβει στο προσάρτημα και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικές με την 
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οντότητα και τα κονδύλια των Χ.Κ. της οι οποίες είναι κατ΄ εκτίμησή της σημαντικές 

και επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να μην 

περιέχονται στο προσάρτημά της οι κατ΄ ελάχιστο οριζόμενες από τις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π. πληροφορίες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες αναλύονται παρακάτω. 

 Πληροφορίες για την οντότητα 

 Την επωνυμία και  διεύθυνση της έδρας της οντότητας 

 Το νομικό τύπο της οντότητας και την κατά περίπτωση δημόσια 

καταχώρησή της. 

 Την περίοδο αναφοράς δηλαδή τη χρήση της.  

 Η κατηγορία μεγέθους στην οποία ανήκει (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, 

μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος). 

 Δήλωση κατά πόσο λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και ότι οι Χ.Κ έχουν καταρτιστεί με τις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π. 

 Εάν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  

 Γνωστοποίηση παραγόντων κινδύνων (going concern) 

Δεδομένης της σημαντικότητας της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

(going concern), θα πρέπει στο προσάρτημα να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με το αν απειλείται η αρχή αυτή καθώς και τυχόν μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.  

 Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις 

Θα πρέπει να αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που 

ακολουθεί η διοίκηση της οντότητας, οι τυχόν αλλαγές τους, καθώς και οι διορθώσεις 

λαθών που έχουν γίνει, τους λόγους που οδήγησαν στις αλλαγές και οι επιπτώσεις που 

μπορεί να έχουν οι αλλαγές και οι διορθώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ομοίως σε περίπτωση που η οντότητα παρεκκλίνει από την εφαρμογή κάποιας 

διάταξης των Ε.Λ.Π. διότι έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση περί εύλογης 

παρουσίασης (έγινε ανωτέρω σχετική αναφορά) θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι 

λόγοι και να αναφέρονται οι επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, στην Καθαρή 

Θέση και στα αποτελέσματα.  

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Το προσάρτημα περιλαμβάνει έναν πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται για κάθε 

κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  

 το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή η εύλογη αξία σε περίπτωση που 

έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, κατά την έναρξη και λήξη της 

περιόδου για κάθε κονδύλι, 

 τις προσθήκες μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο,  

 τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου. 

 τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 
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 το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο,  

 λοιπές μεταβολές.  

 Μεταγενέστερα γεγονότα 

Σε περίπτωση που έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της 

περιόδου τα οποία δεν αποτυπώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον 

Ισολογισμό της περιόδου αυτής τότε αυτά αναφέρονται στο προσάρτημα και 

αναλύονται οι  χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.  

 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογη αξία 

Όταν η διοίκηση της οντότητας επιλέξει την επιμέτρηση στην εύλογη αξία, θα 

πρέπει να γίνει σαφής δήλωση στο προσάρτημα ότι κάνει χρήση της δυνατότητας 

αυτής. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει σε καταγραφή των κονδυλίων των Χ.Κ. που 

έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία, καθώς και περιγραφή των υποθέσεων στις 

οποίες βασίζονται οι τεχνικές επιμέτρησης. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται για 

κάθε κονδύλι του Ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν 

αναγνωριστεί απευθείας στην Καθαρή Θέση (διαφορές εύλογης αξίας). Ακόμη θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται ένας πίνακας στον οποίο θα φαίνονται οι κινήσεις των 

διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό 

και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν χρησιμοποιείται αναβαλλόμενη 

φορολογία.  

 Στοιχεία Καθαρής Θέσης 

 το κεφάλαιο που εγκρίθηκε αλλά δεν καταβλήθηκε,  

 τον αριθμό και την ονομαστική αξία ή εάν δεν υπάρχει, την λογιστική αξία 

των τίτλων καθαρής θέσης, 

 τη λογιστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, την ύπαρξη 

πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς 

τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με 

μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν, 

 ανάλυση κάθε αποθεματικού συνοδευόμενη από μια περιγραφή του σκοπού 

του, 

 ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ίδιων τίτλων καθαρής 

θέσης. 

 Υποχρεώσεις 

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το συνολικό χρέος της 

οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την ίδια την οντότητα 

αλλά και τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά 

από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 Αποτελέσματα χρήσης 

Το ποσό και η φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που 

είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  

 Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Επίσης αναγράφονται, οι τόκοι της περιόδου που προσαύξησαν το κόστος 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, η διάθεση των κερδών, τα μερίσματα που 
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καταβλήθηκαν στην περίοδο, το πώς χειρίστηκαν λογιστικά τις ζημίες της περιόδου, 

εφόσον υπάρχουν.  

 Μερίσματα 

Η προτεινόμενη ή κατά περίπτωση οριστική διάθεση των κερδών και το ποσό 

των μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο.  

 Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Στο προσάρτημα πρέπει επίσης να καταγράφονται οι χρηματοοικονομικές 

δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που έχουν δοθεί από την οντότητα, 

αλλά και κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδό τους 

από αυτήν.  

 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Απαιτείται η καταγραφή στο προσάρτημα του υπολοίπου των αναβαλλόμενων 

φόρων του  Ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, αλλά και ανάλυση 

της κίνησής του καθώς και καταγραφή των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα  

και την Καθαρή Θέση της περιόδου. 

 Προσωπικό 

Αναφορά γίνεται και στο μέσο όρο των απασχολουμένων στην οντότητα ανά 

κατηγορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς και των δαπανών ανά κατηγορία 

αναλυτικά εφόσον δεν αναγράφονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 Ανάλυση κύκλου εργασιών 

Πληροφορίες περιλαμβάνονται και για το ύψος του κύκλου εργασιών ανά 

κατηγορία δραστηριότητας και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο ανά 

γεωγραφική αγορά.  

 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Επίσης στο προσάρτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με τις συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της οντότητας 

με τις συνδεδεμένες οντότητες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι 

οι ανωτέρω συναλλαγές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την χρηματοοικονομική 

κατάσταση και εικόνα της οντότητας. Επίσης αναφέρονται και τα ποσά των αμοιβών 

αλλά και των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με αναφορά στο επιτόκιο και στους όρους 

με τους οποίους δόθηκαν τα ποσά  αυτά, αθροιστικά κατά κατηγορία προσώπων 

 Αμοιβές νομίμων ελεγκτών 

Άλλες πληροφορίες που παρέχονται μέσω του προσαρτήματος είναι οι αμοιβές 

που δίνονται στους ελεγκτές των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της καθώς και τι 

αφορούσαν οι αμοιβές αυτές κατά κατηγορία.  

 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων 

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά 

υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να 

διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον 

είναι σημαντικά.  

 Γνωστοποίηση τύπου Χ.Κ. 
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 Οι πολύ μικρές οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν συνοπτικό Ισολογισμό 

ή συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων ή επιλέγουν να συντάξουν μόνο κατάσταση 

αποτελεσμάτων κάνουν ειδική σχετική μνεία στο προσάρτημα. 

 Λοιπά 

Σημαντικές επίσης είναι οι πληροφορίες σχετικά με τους διακανονισμούς 

στους οποίους έχει προβεί η οντότητα, καθώς και οι επιπτώσεις, τα οφέλη και οι 

κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν από τους διακανονισμούς αυτούς, εφόσον βέβαια 

αυτά είναι σημαντικά. Στην περίπτωση που η οντότητα προβαίνει σε συμψηφισμό 

εσόδων και εξόδων θα πρέπει να καταγράφονται τα σχετικά κονδύλια στο 

προσάρτημα με τις αξίες τους πριν και μετά τον συμψηφισμό. Το προσάρτημα 

περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία, την έδρα, τη νομική μορφή και 

την τυχόν σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε άλλης 

οντότητας, στην οποία η οντότητα που συντάσσει το προσάρτημα είναι θυγατρική ή 

συμμετέχει ως απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

Από την παραπάνω ανάλυση του περιεχομένου που πρέπει να περιλαμβάνεται 

στο προσάρτημα, συμπεραίνεται ότι μελετώντας κανείς το προσάρτημα σε συνδυασμό 

με τις υπόλοιπες Χ.Κ. που κατά περίπτωση συντάσσει κάθε οντότητα, μπορεί να έχει 

μία πλήρη εικόνα της οντότητας αυτής. Κάτι τέτοιο μπορεί από τη μία πλευρά να μην 

είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για τη διοίκηση της οντότητας, από την άλλη όμως η ίδια 

διοίκηση σίγουρα επιθυμεί να έχει πρόσβαση σ΄ αυτού του είδους τις πληροφορίες 

άλλων οντοτήτων με τις οποίες ενδεχομένως να συνεργάζεται ή να σκοπεύει να 

συνεργαστεί ώστε να ρυθμίζει ανάλογα τις συναλλαγές της και να αποφασίζει για 

παράδειγμα σχετικά με τις χορηγούμενες πιστώσεις στους πελάτες της. Επομένως η 

πλήρης διαφάνεια στην οποία συμβάλει η ορθή σύνταξη του προσαρτήματος αποτελεί 

έναν μηχανισμό ο οποίος βοηθάει στην ομαλή λειτουργία των συναλλαγών και στην 

προστασία των φερέγγυων, βιώσιμων και υγιών επιχειρήσεων από τις αφερέγγυες και 

μη υγιείς επιχειρήσεις.
63
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 Σύγχρονη Λογιστική, Επαμεινώνδας Μπατσινίλας – Κυριάκος Πατατούκας, Αθ. Σταμούλης 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. 
64

 (άρθρο 30) περιέχονται πλήθος απλοποιήσεων και 

απαλλαγών οι  οποίες μπορεί να έχουν προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα και να 

κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας. 

Με τις απλοποιήσεις και απαλλαγές επιχειρείται να μειωθεί το κόστος 

μετάβασης των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. στις 

διατάξεις των Ε.Λ.Π..: 

Οι απλοποιήσεις και απαλλαγές μπορεί να αφορούν:  

 σε θέματα επιμέτρησης στοιχείων των Χ.Κ.  

 στη σύνταξη του προσαρτήματος. 

 

Συγκεκριμένα:  

 Οι πολύ μικρές οντότητες Ο.Ε. ,Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις  (του Ν.4308/2014 

άρθρο 1 παρ.2γ ) που καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

μπορούν: 

 να μην εφαρμόζουν τα περί σχεδίου λογαριασμών 

 να μην τηρούν τα αρχεία λοιπών περιουσιακών στοιχείων, λογαριασμών 

καθαρής θέσης και λογαριασμών υποχρεώσεων 

 να εφαρμόζουν τις μεθόδους απόσβεσης των παγίων σύμφωνα με την  

φορολογική νομοθεσία. 

 να αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία. 

 να δημιουργούν προβλέψεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία  

 να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της επιμέτρησης στην εύλογη αξία  

 να μη διενεργούν απογραφή όταν ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 

€150.000. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου που 

δεν διενεργούν απογραφή ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Σε 

περίπτωση επιλογής παύσης φυσικής απογραφής, το απόθεμα τέλους της 

τελευταίας περιόδου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πρώτης 

περιόδου που δεν διενεργείται απογραφή. 

Επίσης οι προαναφερθείσες πολύ μικρές οντότητες που συντάσσουν 

Προσάρτημα μπορούν να παρέχουν μόνο τις απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 

με:  

 Την επωνυμία της οντότητας 

 Το νομικό τύπο της οντότητας 

 Την περίοδο αναφοράς 

 Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας 

 Το Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα, ή 

αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση 

                                                 
64

 N.4308/2014 άρθρο 30. 
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 Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

 Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση 

 Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, 

δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Π.Λ 

 Δήλωση ότι οι χρημ/κες καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. 

 Οι πολύ μικρές οντότητες πρέπει να  δηλώνουν εάν έχουν επιλέξει να : 

Καταρτίζουν ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή μόνο 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  

Προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση με συγκεκριμένες απλοποιήσεις για τις κάτωθι 

οντότητες:  

 

Περιπτώσεις Απλοποιήσεις Προϋποθέσεις 

Εμπορία υγρών καυσίμων 

(Ν.3054/2002) 

 

Ένταξη στις πολύ μικρές 

οντότητες ( απλογραφικά )  

Κύκλος εργασιών 

≤ €8.000.000, για 

(2) χρήσεις. 

(Υπολογίζονται 

τα έσοδα και 

άλλων 

δραστηριοτήτων) 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις των 

Α.Ν.89/1967 & 378/1968  (Ν. περί 

Αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών) 

Θεωρούνται πολύ μικρές ανεξαρτήτως 

μεγέθους και συντάσσουν: 

α) Κατάσταση αποτελεσμάτων 

β) Προσάρτημα απλοποιημένο.  

Υποκαταστήματα αλλοδαπών 

αεροπορικών επιχειρήσεων  

Θεωρούνται πολύ μικρές 

ανεξαρτήτως μεγέθους και 

συντάσσουν:  

α) Κατάσταση αποτελεσμάτων 

β) Προσάρτημα απλοποιημένο 

Απαλλαγή από 

φόρο εισοδήματος 

Εκμεταλλευτής πλοίου Β΄ κατηγορίας 

(Ν.27/1975)  

Ως ανωτέρω  

 

Επισημάνσεις:  

Παρόμοια - επιεική μεταχείριση ορίζονταν για τις παραπάνω περιπτώσεις και με τις 

διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

10.1 Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 που αναφέρονται στις Αρχές σύνταξης Χ.Κ., 

τους κανόνες επιμέτρησης, το Προσάρτημα επί των Χ.Κ. καθώς και τις ενοποιημένες 

Χ.Κ. τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 

(αναμένεται νομοσχέδιο περί προαιρετικής εφαρμογής τους για το φορολογικό έτος 

2015 σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 

27.1.2016). 

Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του νόμου που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του, 

τις κατηγορίες οντοτήτων, τα λογιστικά συστήματα και τα λογιστικά αρχεία καθώς 

και τα παραστατικά πωλήσεων τίθενται σε ισχύ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. 

10.2 Πρώτη εφαρμογή 

Με τον όρο πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης των 

Χ.Κ. εννοούμε ουσιαστικά την επιλογή ή την αλλαγή των λογιστικών πολιτικών που 

μέχρι πριν την θεσμοθέτηση των Ε.Λ.Π. ακολουθούσαν οι επιχειρήσεις/οντότητες.  

Ιδιαίτερη σημασία κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των Ε.Λ.Π. έχει 

η αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των Χ.Κ.  

Η αναδρομική εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών επισύρει:  

 Την διαγραφή των κονδυλίων που δεν πληρούν τα κριτήρια της αναγνώρισης. 

 Την αναγνώριση των κονδυλίων που δεν αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο 

λογιστικό πλαίσιο. 

 Την εξέταση των περιουσιακών στοιχείων για την διαπίστωση της ύπαρξης 

ζημιών απομείωσης. 

 Την εξέταση της ωφέλιμης οικονομικής ζωής των παγίων στοιχείων.65
 

 

Εξάλλου όσον αφορά την αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των Χ.Κ., 

σύμφωνα τα Ε.Λ.Π προβλέπουν τα εξής:
66

  

«3. Όταν η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο 

κόστος είναι σημαντικό, στην αρχή της περιόδου της πρώτης εφαρμογής η οντότητα 

δύναται: 

α) Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός 

στοιχείου εφεξής:  

                                                 
65

Deloitte Οι βασικές διατάξεις των Ε.Λ.Π  Κατευθυντήριες γραμμές του διαδικτυακού τόπου 

http://www2.deloitte.com/gr/en.html. 
66

 Ν. 4308/2014 άρθρο 37 παρ. 3. 
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α.1) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ισολογισμού του τέλους 

της προηγούμενης περιόδου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την 

εφαρμογή του παρόντος νόμου, ή  

α.2) να επιμετρήσει αυτό το στοιχείο στην εύλογη αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 

24. Σε αυτή την περίπτωση, η εύλογη αξία που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται ως το 

τεκμαρτό κόστος του στοιχείου αυτού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εφεξής. Η 

επιλογή του παρόντος εδαφίου παρέχεται μόνο για ιδιοχρησιμοποιούμενα και 

επενδυτικά ακίνητα.  

α.3) Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενου σημείου 

υπό α2 αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην Καθαρή Θέση.  

β) Στην περίπτωση που υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης εφεξής, 

σύμφωνα με το άρθρο 24, η οντότητα επιμετρά τα σχετικά στοιχεία του Ισολογισμού 

στην εύλογη αξία. Κάθε προκύπτουσα διαφορά αναγνωρίζεται είτε κατευθείαν στα 

κέρδη εις νέον της καθαρής θέσης είτε ως διαφορά εύλογης αξίας στην Καθαρή Θέση, 

σύμφωνα με το άρθρο 24. 

γ) Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2α, 2β και 2γ του άρθρου 1 δεν 

έχουν την επιλογή της περίπτωσης α2 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

4. Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν: 

α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του Ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή 

περίοδο στο παρελθόν, ή  

β) η εύλογη αξία στοιχείων του Ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά 

σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη 

αξία. 

5. Κονδύλια του Ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του 

παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται 

να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 

μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. 

6. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου 

ταξινομούνται, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

Παραρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου. 

7. Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα 

κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του Ισολογισμού και 

της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

8. Οι οντότητες που κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ή 

μεταγενέστερα υποχρεούνται ή επιλέγουν να συντάξουν για πρώτη φορά ισολογισμό, 

διενεργούν κατά την έναρξη της περιόδου για την οποία θα συνταχθεί Ισολογισμός 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους. Με βάση αυτή την 

απογραφή συντάσσεται ο Ισολογισμός έναρξης της οντότητας.» 
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Παρατηρείται ότι οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. περί αναδρομικής προσαρμογής των 

στοιχείων των Χ.Κ. λαμβάνουν σημαντικά υπόψη την τυχόν ύπαρξη πρακτικής 

δυσχέρειας η οποία οφείλεται είτε στο γεγονός ότι η αρχική καταχώρηση έχει γίνει 

πολύ παλιά στο παρελθόν είτε γιατί η εύλογη αξία δεν είναι διαθέσιμη. Επίσης 

λαμβάνει υπόψη το ύψος του απαιτούμενου κόστους που θα έχει το εγχείρημα αυτό 

για τις οντότητες δηλαδή εάν είναι δυσανάλογο και δυσβάσταχτο. Έτσι σε περίπτωση 

που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω δυσκολίες προβλέπονται απαλλαγές και ειδικοί 

χειρισμοί όπως περιγράφηκαν παραπάνω.  

Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων 

των Ε.Λ.Π. διαχωρίζονται οι μεγάλου και μεσαίου μεγέθους οντότητες από τις πολύ 

μικρές και μικρές οντότητες, οι οποίες αποτελούν και την συντριπτική πλειονότητα 

των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Έτσι λοιπόν σε περίπτωση που οι διοικήσεις των πολύ μικρών και μικρών 

οντοτήτων επιλέξουν την αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάση του ιστορικού κόστους, δεν 

τους επιτρέπεται να επιμετρήσουν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά 

ακίνητα στην εύλογη αξία τους (ενώ στις μεγάλες και μεσαίες οντότητες 

επιτρέπεται) και να οδηγηθούν τα αποτελέσματα, κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν από την επιμέτρηση αυτή στα αποτελέσματα της χρήσης ώστε να 

καρπωθούν ή επιβαρυνθούν το αποτέλεσμα αυτό. Έτσι μπορούν μόνο να 

θεωρήσουν τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ισολογισμού της 

προηγούμενης περιόδου ως το κόστος των στοιχείων για την αναδρομική 

προσαρμογή των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. 

 Από την άλλη εάν οι οντότητες αυτές επιλέξουν τελικά την αναδρομική 

προσαρμογή των στοιχείων τους βάση της εύλογης αξίας, θα πρέπει να 

ακολουθούν από εκεί και πέρα όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 

τίθενται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. για τους κανόνες επιμέτρησης 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην αξία αυτή. 

Επίσης σημειώνεται η διευκρίνιση ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κονδύλια 

τα οποία δεν αναγνωρίζονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. αλλά σχηματίστηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου καταργούμενου λογιστικού πλαισίου, 

αυτά αποτυπώνονται στις νέες Χ.Κ. μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάση των 

φορολογικών διατάξεων, προκειμένου να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από το ένα 

λογιστικό πλαίσιο στο άλλο. Τέτοιου είδους κονδύλια είναι τα έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης όπως : 

 έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

 συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια κτήσης παγίων 

στοιχείων 

 έξοδα αύξησης κεφαλαίου 

 έξοδα μετεγκατάστασης, 
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τα οποία δεν αναγνωρίζονται από τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. ως στοιχεία του 

Ισολογισμού που χρήζουν απόσβεσης αλλά οδηγούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα 

της χρήσης. Κατ΄ επέκταση εάν μία οντότητα εμφανίζει στον Ισολογισμό της τέτοια 

κονδύλια, τα οποία συνήθως υπάγονταν σε πενταετή απόσβεση, θα τα αναγνωρίσει 

και στον Ισολογισμό που θα συντάξει κατά την προσαρμογή των στοιχείων της στις 

νέες Χ.Κ και θα εξακολουθεί να τα εμφανίζει και σε επόμενες περιόδους μέχρι την 

ολοσχερή απόσβεσή τους. 

Η σπουδαιότητα των όσων παρατέθηκαν ανωτέρω δηλαδή η επιλογή από την 

διοίκηση της οντότητας, της μεθόδου μετάβασης στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. ή αλλιώς 

της αναδρομικής προσαρμογής των στοιχείων των Χ.Κ και των επιπτώσεων της 

επιλογής αυτής στα κονδύλια του Ισολογισμού, καθώς και η ύπαρξη κονδυλίων που 

δεν αναγνωρίζονται από το νέο νόμο αλλά αποτυπώνονται σ΄ αυτόν, προκύπτει από το 

γεγονός ότι θα πρέπει να καταγράφονται επακριβώς στις σημειώσεις των Χ.Κ. δηλαδή 

στο Προσάρτημα. 

10.3 Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Ν.4308/2014 

Από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 εξαιρούνται: 

 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων τους από την πώληση ή την παροχή αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

 τα φυσικά πρόσωπα που ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση είτε πωλούν 

αγαθά είτε παρέχουν υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους δεν 

υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 Ευρώ ετησίως.  

 Υπάλληλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί και συνταξιούχοι οι οποίοι είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, με την προϋπόθεση ότι 

δεν ασκούν κάποια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

10.4 Σύσταση επιτροπής 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε κατά εφαρμογή των 

διατάξεων των Ε.Λ.Π. μία  επιτροπή η οποία έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη 

της εφαρμογής και την αξιολόγηση των νέων Ε.Λ.Π., την επεξεργασία προτάσεων για 

τη βελτίωση του νόμου των Ε.Λ.Π, την προσαρμογή του νόμου στα διεθνή δρώμενα 

και στις εξελίξεις, αλλά και την ομαλή σύνδεσή του με το φορολογικό και λοιπό 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Τέλος η επιτροπή αυτή είναι επιφορτισμένη με την 

έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν την εφαρμογή του νόμου των Ε.Λ.Π.
67
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 Ν.4308/2014 άρθρο 39. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. ΜΕ 

ΤΑ Ε.Λ.Π. 

Με το νόμο 1041/2.4.1980 (άρθρα 47, 48 και 49) καθορίστηκε η έννοια και ο 

σκοπός του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οριοθετήθηκαν τα πλαίσια 

και το περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων.  

Το προεδρικό διάταγμα 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του 

χρόνου έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 

καθιερώνει την 1η Ιανουαρίου του 1982 ημερομηνία προαιρετικής έναρξης 

εφαρμογής του. Η υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ.. στο σύνολο των 

επιχειρήσεων από 1/1/1993 θεσμοθετήθηκε με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

του 1992. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελείται από τη γενική εισαγωγή και έξι μέρη που συνοπτικά 

είναι τα εξής: 

 Πρώτο μέρος το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και τη 

Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών. 

 Δεύτερο μέρος στο οποίο αναλύεται η Γενική Λογιστική, περιγράφονται όλες 

οι συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα της οικονομικής μονάδας. 

 Τρίτο μέρος στο οποίο παρουσιάζονται οι Λογαριασμοί Τάξεως 

(πληροφοριακοί λογαριασμοί).  

 Τέταρτο μέρος, όπου αποτυπώνονται οι κανόνες και οι αρχές κατάρτισης και 

εμφάνισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 Πέμπτο μέρος στο οποίο παρουσιάζεται η Αναλυτική Λογιστική 

Εκμετάλλευσης, δηλαδή η Λογιστική Κόστους. 

 Έκτο μέρος το οποίο περιλαμβάνει το Παράρτημα της Αναλυτικής Λογιστικής 

Εκμεταλλεύσεως (Πρόγραμμα Δράσεως, Πρότυπη Κοστολόγηση, 

Προϋπολογιστικός Έλεγχος).
68

 

Με τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. καταργείται το Ε.Γ.Λ.Σ. και εισάγονται 

σημαντικές αλλαγές. Όπως ήδη αναφέρθηκε καθιερώνονται νέοι κανόνες και 

διαδικασίες και αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία, 

καθώς και ο τρόπος κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Οι βασικότερες διαφορές μεταξύ του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ε.Λ.Π. είναι οι εξής: 

                                                 
68

 http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4110/1/%CE%94%CE%9B%CE%A0-

%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%

CE%97%20%CE%9C%CE%92%CE%91.pdf. 
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 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ο Πίνακας Διάθεσης καταρτίζεται ως ξεχωριστό 

τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ενώ με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.. 

καταργείται. Η αντίστοιχη πληροφόρηση προκύπτει από την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και από τον Πίνακα Μεταβολών της Καθαρής Θέσης ο οποίος 

παρουσιάζει αναλυτικά την κίνηση όλων των κονδυλίων της Καθαρής Θέσης 

στη διάρκεια της περιόδου. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. η Κατάσταση Χρηματοροών καταρτίζεται 

υποχρεωτικά σε περιπτώσεις ομίλων ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.. 

καταρτίζεται υποχρεωτικά σε απλή και ενοποιημένη βάση όταν το μέγεθος 

της οντότητας το επιβάλει. 

 Οι διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. προέβλεπαν την «Κατάσταση Λογαριασμού 

Γενικής Εκμετάλλευσης»  η οποία πλέον καταργήθηκε, ενώ στις διατάξεις 

των Ε.Λ.Π.. προβλέπεται ο πίνακας της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων ο 

οποίος έχει δύο μορφές παρουσίασης, την «κατά λειτουργία» (όμοια με 

Ε.Γ.Λ.Σ.) και την «κατ’ είδος» που προβλέπεται και από τα Δ.Π.Χ.Α. Η «κατ’ 

είδος» κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει κατ’ είδος τους βασικούς 

λογαριασμούς των εσόδων και εξόδων, αποτελώντας στην ουσία μια πιο 

συνοπτική παρουσίαση της καταργηθείσας «Κατάστασης Λογαριασμού 

Γενικής Εκμετάλλευσης» του Ε.Γ.Λ.Σ.. Επίσης, ο νέος νόμος δεν προβλέπει το 

υποχρεωτικό κλείσιμο των βιβλίων μέσω του κυκλώματος εγγραφών της 

ομάδας 8 που ίσχυε σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.. και κατά συνέπεια καταργούνται 

οι λογαριασμοί συνθέσεως ή συγκεντρώσεως 80 «Γενική εκμετάλλευση», 86 

«Αποτελέσματα χρήσεως», 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» και 89 

«Ισολογισμός».  

 Οι διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ.. δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια τα κριτήρια με 

βάση τα οποία τα έξοδα χαρακτηρίζονται ως πολυετούς απόσβεσης, ενώ 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης διατηρούνται μόνο 

μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Επίσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης είχαν πενταετή απόσβεση ενώ στα Ε.Λ.Π. 

καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.. τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

απεικονίζονται στο Ενεργητικό και αποσβένονται εντός πενταετίας, ενώ 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. προσαυξάνουν το αρχικό κόστος του παγίου. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & εκδόσεως 

ομολογιακών δανείων απεικονίζονται στο Ενεργητικό και αποσβένονται 

εντός πενταετίας, ενώ βάση των Ε.Λ.Π. τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου εάν 

είναι σημαντικά αφαιρούνται από την Καθαρή Θέση (αλλιώς βαρύνουν 

απευθείας τα αποτελέσματα χρήσης) όπως και τα έξοδα εκδόσεως 

ομολογιακών δανείων τα οποία είτε αφαιρούνται από τη σχετική υποχρέωση ή 

αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια του δανείου. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

απεικονίζονται στο Ενεργητικό στην κατηγορία «Ασώματες ακινητοποιήσεις» 

του Ισολογισμού και αποσβένονται εντός πενταετίας, ενώ στα Ε.Λ.Π. 
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προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των παγίων στοιχείων ή βαρύνουν 

απευθείας τα αποτελέσματα χρήσης. 

 Όσον αφορά τη Χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα μίσθια 

απεικονίζονται απλά σε λογαριασμούς τάξεως και τα μισθώματα βαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία καταχωρούνται (αναγνωρίζονται) στο κόστος κτήσης ενώ η 

καταβολή των μισθωμάτων καταχωρείται μειώνοντας την αντίστοιχη 

υποχρέωση. 

 Επιπροσθέτως σημαντικές είναι οι αλλαγές του λογιστικού χειρισμού της 

πώλησης περιουσιακών στοιχείων που στην συνέχεια επαναμισθώνονται με 

χρηματοδοτική μίσθωση (Sale and leaseback). Το ποσό που εισπράττεται από 

την πώληση του στοιχείου αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με 

τα χρεολύσια που στη συνέχεια καταβάλλονται. Οι σχετικοί τόκοι 

καταχωρούνται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία 

εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία.  

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και 

οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων στοιχείων καθορίζονται από τη 

φορολογική νομοθεσία, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

εκτιμητές προκειμένου να αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της και 

προβαίνει στην απόσβεση των παγίων της βάσει της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. H διοίκηση της οντότητας είναι υπεύθυνη 

για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης. Ως μέθοδοι για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων αναγνωρίζονται η σταθερή μέθοδος, η φθίνουσα 

μέθοδος και η μέθοδος των παραγόμενων μονάδων. Σε περίπτωση που 

διαφοροποιούνται οι λογιστικές από τις φορολογικές αποσβέσεις προκύπτει η 

ανάγκη παρακολούθησης αυτών των διαφορών. Εάν η διοίκηση της οντότητας 

κρίνει βασιζόμενη στα πραγματικά περιστατικά ότι οι φορολογικές και 

λογιστικές αποσβέσεις συμπίπτουν, τότε δεν υπάρχει καμία διαφορά και που 

να χρειάζεται παρακολούθηση. Στις πολύ μικρές οντότητες ή αυτές που 

βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των Ε.Λ.Π. εφαρμόζονται 

μόνο οι φορολογικές αποσβέσεις.  

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Η τρέχουσα αξία 

προσδιορίζεται με μία από τις μεθόδους: μέσο σταθμικό κόστος, πρώτο 

εισαχθέν-πρώτο εξαχθέν (FIFO), τελευταίο εισαχθέν – πρώτο εξαχθέν (LIFO). 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η τρέχουσα αξία προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

αποτίμησης: FIFO και μέσου σταθμικού κόστους, καταργείται δηλαδή η 

μέθοδος αποτίμησης LIFO. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι ίδιες μετοχές απεικονίζονται στο Ενεργητικό του 

Ισολογισμού με ισόποσο σχηματισμό αποθεματικού σε περίπτωση κερδών 

αλλιώς αν δεν υπάρχουν κέρδη εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων 

Κεφαλαίων, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. οι ίδιες μετοχές δεν αναγνωρίζονται 

ως στοιχείο του Ενεργητικού και απεικονίζονται στον Ισολογισμό 
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ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες αφαιρετικά από την 

Καθαρή Θέση.  

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από 

αποτίμηση καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα ενώ οι πιστωτικές 

παραμένουν σε λογαριασμό προβλέψεων. Αντίθετα σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Ε.Λ.Π. οι συναλλαγματικές διαφορές στο σύνολό τους (χρεωστικές ή 

πιστωτικές) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. υπάρχουν πολλές κατηγορίες δαπανών και εσόδων 

που εντάσσονται στην κατηγορία των εκτάκτων αποτελεσμάτων σε αντίθεση 

με τα Ε.Λ.Π. που στα έκτακτα αποτελέσματα καταχωρούνται μόνο τα 

πραγματικά έκτακτα γεγονότα όπως για παράδειγμα σεισμοί και 

πυρκαγιές. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ο φόρος εισοδήματος, οι μη ενσωματωμένοι στο 

λειτουργικό κόστος φόροι και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου 

εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης ως εταιρικά βάρη που μειώνουν το 

αποτέλεσμα της διάθεσης, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. αντιμετωπίζονται ως 

λειτουργικά έξοδα που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της χρήσης.  

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος ενώ 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. εισάγεται η έννοια της αναβαλλόμενης 

φορολογίας και παρέχεται η δυνατότητα στις οντότητες να αναγνωρίσουν 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση υπό προϋποθέσεις. 

Επισημαίνεται ότι ο αναβαλλόμενος φόρος προκύπτει όταν υπάρχουν 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα προερχόμενα από τα κέρδη της χρήσεως 

μερίσματα και αποθεματικά εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης ενώ 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. εμφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

 Σημαντική τροποποίηση σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα είναι ότι ο μέσος 

όρος απασχολουμένων παίζει ρόλο στο χαρακτηρισμό του μεγέθους μιας 

οντότητας. Πριν την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 που εξετάζουμε στην 

παρούσα εργασία, το κριτήριο του μέσου όρου προσωπικού το συναντούσαμε 

μόνο ως ένα από τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της επιχείρησης από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή όχι. 

 Μια σημαντική επίσης αλλαγή η οποία εισάγεται με τα Ε.Λ.Π. είναι ότι η 

φυσική καταμέτρηση δύναται να αντικαθίσταται από σύστημα 

κυλιόμενων απογραφών, όταν τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής 

διακίνησης περιλαμβανομένων και αποστελλόμενων αγαθών.  

 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον με τα Ε.Λ.Π. η αξιοπιστία του 

λογιστικού συστήματος και των λογιστικών αρχείων κρίνονται σαν ένα 

ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά από τα επιμέρους συστατικά. 

 Εισάγεται η υποχρέωση της παρακολούθησης της διακίνησης των 

αποθεμάτων είτε με την έκδοση παραστατικού στοιχείου διακίνησης, είτε με 
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τιμολόγιο, είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης, ενώ με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. η υποχρέωση για έκδοση παραστατικού στοιχείου διακίνησης 

αφορούσε μόνο τα αποθέματα που δεν είχαν τιμολογηθεί. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον σε περίπτωση διακίνησης αγαθών δεν 

υφίσταται υποχρέωση αναγραφής του αριθμού κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου ή του οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου πραγματοποίησε τη 

διακίνηση. Επίσης δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή του τόπου 

αποστολής και προορισμού. 

 Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να είναι Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο ή 

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, δηλαδή δεν απαιτείται να είναι συνενωμένο το 

παραστατικό διακίνησης με το παραστατικό αξίας διότι το παραστατικό 

αξίας όπως το τιμολόγιο μπορεί να συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή 

τους.  

 Επίσης το παραστατικό διακίνησης μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή με 

την προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλισθεί η έκδοσή του πριν από την 

διακίνηση των αποθεμάτων όπως για παράδειγμα η αποστολή δελτίου 

αποστολής με e-mail πριν την έναρξη της διακίνησης. 

 Παρατηρείται ότι από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται πλέον ο τόπος 

τήρησης των λογιστικών αρχείων της οντότητας ούτε δίνονται κάποιοι 

περιορισμοί εάν αυτά πρέπει να τηρούνται εντός της έδρας ή εάν μπορούν να 

τηρούνται και εκτός ή να θέτει προϋποθέσεις για την τήρηση των αρχείων 

εκτός της έδρας ή από τρίτο πρόσωπο. Επίσης δεν απαιτείται σχετική άδεια ή 

έστω απλή γνωστοποίηση από την οντότητα προς την φορολογική αρχή, για 

την εκτός έδρας τήρηση των λογιστικών αρχείων της, αρκεί σε περίπτωση που 

ζητηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση η οντότητα να τα 

παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου 

απογραφών με τις ποσότητες των αποθεμάτων τέλους χρήσης σε αντίθεση με 

τις καταργηθείσες διατάξεις του ΚΦΑΣ που ίσχυαν πριν, αλλά και τις 

προγενέστερες ακόμη διατάξεις του ΚΒΣ. Επομένως δεν υποχρεούται πλέον 

η οντότητα να καταχωρεί την ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων της 

στο βιβλίο απογραφής μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη 

λήξη της χρήσης/περιόδου. 

 Το Δημόσιο , οι Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ δεν εκδίδουν τιμολόγιο παρά μόνο 

όταν οι πράξεις που διενεργούν υπάγονται σε Φ.Π.Α. Επομένως με τις 

διατάξεις των Ε.Λ.Π. η σχετική υποχρέωση των ανωτέρω οντοτήτων 

περιορίζεται σε σχέση με τον Κ.Φ.Α.Σ (N 4093/2012 άρθρο 6 παρ.4) που 

προέβλεπε ότι πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια σε περίπτωση συναλλαγής τους 

με άλλο υπόχρεο. 

 Σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα Ε.Λ.Π. που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, 

ως τιμολόγιο θεωρείται και οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει τις ίδιες 

πληροφορίες που απαιτείται να έχει ένα τιμολόγιο, αρκεί να το αποδέχεται ο 

αντισυμβαλλόμενος δηλαδή ο λήπτης του αγαθού ή της υπηρεσίας. Παρόμοιο 

περιεχόμενο είχαν και οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ με την διαφορά ότι με τις 
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καινούργιες διατάξεις εισάγεται ως νέο δεδομένο η προϋπόθεση της 

αποδοχής του εγγράφου, αντί του τιμολογίου, από τον λήπτη του αγαθού ή 

της υπηρεσίας. 

 Παύει πλέον να συνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την αρχή του 

δεδουλευμένου, σε ότι αφορά την αναγνώριση των πωλήσεων. Επομένως 

τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα και η 

αναγνώριση/καταχώρηση των εσόδων στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα 

χωρίς να προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου, η οποία μπορεί να γίνει 

αργότερα. 

 Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ η έκδοση του τιμολογίου των ελεύθερων 

επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

γινόταν με την είσπραξη του ποσού (διότι σημειωνόταν μεγάλες 

καθυστερήσεις ανάμεσα στην έκδοση τιμολογίου  και την είσπραξη) ενώ με 

τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ισχύει αυτό. Επομένως πλέον με τις διατάξεις 

των Ε.Λ.Π. όταν πελάτης είναι το Δημόσιο το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι 

το τέλος της περιόδου. 

 Εισάγεται σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για πρώτη φορά η δυνατότητα έκδοσης 

Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ (αλλά και τιμολογίου), μέσω παρόχου ηλεκτρονικής 

έκδοσης, αντί για τη χρήση της Φ.Τ.Μ ή των φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών, χωρίς βεβαίως ο αρχικός υπόχρεος να απαλλάσσεται από τις 

ευθύνες που ο νόμος προβλέπει.  

 

 

  



90 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ  Δ.Π.Χ.Α  ΜΕ ΤΑ  Ε.Λ.Π. 

«Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) αποτελούν την κωδικοποίηση των 

λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους 

λογιστές και να ελέγχονται από τους ελεγκτές κατά την ετοιμασία των δημοσιευόμενων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων µίας επιχείρησης. Οι καταστάσεις αυτές είναι:   

  •Ισολογισμός   

  •Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως  

  •Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (είναι µια νέα οικονοµική κατάσταση για 

την Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιµέρους µεταβολές που επήλθαν στα Ίδια Κεφάλαια 

κατά την διάρκεια της χρήσης.)  

  •Κατάσταση Ταµιακών ροών  

  •Προσάρτηµα µε σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων».
69

 

«Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α) είναι τα 

πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που 

υιοθετήθηκαν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την εναρμόνιση των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών, τη διασφάλιση της διαφάνειας της 

συγκρισιμότητας αυτών και, ως εκ τούτου, την αποτελεσματική λειτουργία των 

κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής αγοράς των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Δ.Π.Χ.Α περιλαμβάνουν : 

1.Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   

2.Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

3.Τις Διερμηνείες που αναπτύχθηκαν από τις Επιτροπές Διερμηνειών».
70

 

 Οι νέοι όροι όπως για παράδειγμα αναγνώριση, επιμέτρηση, εύλογη αξία, αλλά 

και οι νέοι λογιστικοί κανόνες που εισάγονται με τα Ε.Λ.Π. καθώς και η απεικόνιση 

των Χ.Κ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. έχουν δημιουργήσει μία γενική αντίληψη ότι τα 

Ε.Λ.Π. μοιάζουν πολύ με τα Δ.Π.Χ.Α. Στο παρών κεφάλαιο εξετάζονται οι 

βασικότερες διαφορές μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α και των Ε.Λ.Π., οι οποίες είναι οι εξής: 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α η οντότητα ανεξάρτητα από το μέγεθός της καταρτίζει 

συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ βάση των νέων Ε.Λ.Π. οι 

απαιτήσεις για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται από το μέγεθος της 

οντότητας. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της οντότητας τόσο περισσότερες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλει να συντάξει. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α η κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο, ενώ βάση του 
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υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του Ν.4308/2014 προκύπτει 

ότι η κατάσταση αυτή συντάσσεται με την έμμεση μέθοδο. 

 Σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται 

και οι ακόλουθες καταστάσεις: 

 Συμφωνία της λογιστικής με τη φορολογική βάση 

 Αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία 

 Σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών 

 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα φορολογικών αποθεματικών 

Αντίθετα με τα Ε.Λ.Π. δεν τίθεται θέμα καταχώρησης των Χ.Κ στο βιβλίο 

απογραφών. Κάθε αρχείο απογραφών μπορεί να είναι αυτοτελές.
71

 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι τόκοι έντοκων υποχρεώσεων ενός ιδιοπαραγόμενου 

παγίου με μακρά περίοδο κατασκευής προσαυξάνουν υποχρεωτικά την αξία 

κτήσης του, ενώ σύμφωνα με τα νέα Ε.Λ.Π. η οντότητα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει εάν θα επιβαρυνθούν ή όχι τα ιδιοπαραγόμενα πάγια μακράς περιόδου 

κατασκευής με τους ανωτέρω τόκους. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α εφόσον η διοίκηση της οντότητας επιλέξει για τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα επενδυτικά ακίνητα (ακίνητα που προορίζονται για 

εκμίσθωση ή πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας) τη 

μεταγενέστερη επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία, τότε θα πρέπει η εύλογη αξία να 

επαναπροσδιορίζεται τακτικά δίχως να προσδιορίζεται χρονική περίοδος, ενώ 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ρητά αναφέρεται ότι η εύλογη αξία των ανωτέρω 

περιουσιακών στοιχείων επαναπροσδιορίζεται ανά τετραετία και ανά διετία 

αντίστοιχα ή κάθε φορά που επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκειται σε 

απόσβεση εφόσον δεν εκτιμάται με αξιοπιστία η ωφέλιμη ζωή του, ενώ σύμφωνα 

με τα Ε.Λ.Π. όταν δεν μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία η ωφέλιμη ζωή ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου τότε υπόκειται σε δεκαετή απόσβεση. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α η οντότητα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει λογιστική 

πολιτική και να επιλέξει την επιμέτρηση των άυλων περιουσιακών της στοιχείων 

στην εύλογη αξία, ενώ βάση των Ε.Λ.Π. δεν δίνεται η ανωτέρω δυνατότητα με 

αποτέλεσμα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα να μπορούν να 

επιμετρηθούν μόνο στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.  

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο και αποσβένεται σύμφωνα με τα ωφέλημα έτη ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ σύμφωνα με τα νέα Ε.Λ.Π. οι δαπάνες ανάπτυξης 

αποσβένονται σε δέκα έτη. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α για να αναγνωρισθεί η ζημία απομείωσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν εξετάζεται εάν η ζημία έχει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ 

βάση των Ε.Λ.Π. όταν η ζημία απομείωσης έχει μόνιμο χαρακτήρα τότε 

αναγνωρίζεται. 
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 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α κατά την πώληση και επαναμίσθωση - sale and lease 

back – ενός περιουσιακού στοιχείου με λειτουργική μίσθωση, για την 

αναγνώριση του αποτελέσματος από την πώληση εκτιμάται η ουσία της 

συναλλαγής όπως για παράδειγμα οι συνθήκες της συγκεκριμένης πώλησης σε 

σχέση με ότι ισχύει στην αγορά, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. στην πώληση και 

επαναμίσθωση με λειτουργική μίσθωση αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα από την 

πώληση σε κάθε περίπτωση.  

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων δεν 

καταχωρούνται στο κονδύλι των αποθεμάτων, σε αντίθεση με τα Ε.Λ.Π.. που οι 

προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων απεικονίζονται στον ισολογισμό μαζί με 

τα αποθέματα. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α η αξία των αποθεμάτων μακράς περιόδου κατασκευής 

προσαυξάνεται με τους τόκους έντοκων υποχρεώσεων ενώ σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π. η διοίκηση της οντότητας μπορεί να επιλέξει εάν οι τόκοι έντοκων 

υποχρεώσεων επιβαρύνουν ή όχι τα αποθέματα μακράς περιόδου κατασκευής. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α για τον προσδιορισμό του υπολοίπου της πρόβλεψης σε 

κάθε ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία Ισολογισμού) απαιτείται αναλογιστική 

μελέτη, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία επιμετρώνται είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία, 

είτε σύμφωνα με αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο (όταν αυτή έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στις Χ.Κ). 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται είτε ως 

υποχρεώσεις είτε μειώνουν την αξία κτήσης των επιχορηγούμενων περιουσιακών 

στοιχείων ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις με τα 

ποσά που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί οριστικά. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου και η απεικόνισή 

του στις Χ.Κ είναι υποχρεωτική, ενώ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η διοίκηση της 

οντότητας επιλέγει στα πλαίσια της λογιστικής της πολιτικής εάν θα αναγνωρίσει 

ή όχι αναβαλλόμενη φορολογία. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α δεν υπάρχουν απαλλαγές στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις και πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το προσάρτημα 

ανάλογα με το μέγεθός της οντότητας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ όπως 

προβλέπεται στα Ε.Λ.Π. υπάρχει άμεση εξάρτηση, δηλαδή όσο το μέγεθος της 

οντότητας μικραίνει τόσο αυξάνονται και οι απαλλαγές αυτές. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι απαλλαγές που δίνονται για την εφαρμογή τους από 

μια οντότητα είναι πολύ λιγότερες με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να είναι 

περισσότερο απαιτητική για την οντότητα που πρόκειται να τα εφαρμόσει, ενώ 

τα νέα Ε.Λ.Π. παρέχουν πολλές δυνατότητες εξαίρεσης από την αναδρομική 

εφαρμογή τους ειδικότερα για τις μικρές οντότητες. 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α ενοποιούνται υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις που 

τηρούν Δ.Π.Χ.Α. ανεξάρτητα του μεγέθους του ομίλου τους, ενώ σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π. ενοποιούνται υποχρεωτικά μόνο οι μεγάλοι όμιλοι, εκτός και εάν κάποια 

από τις οντότητες ενός μικρού ή μεσαίου ομίλου είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και 
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θυγατρικές οντότητες που σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν δύο τουλάχιστον από τα 

παρακάτω κριτήρια: 

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. 

β) Κύκλος εργασιών: 40.000.000 ευρώ. 

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων: 250 άτομα. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες (π.χ. μετοχές κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς) ενώ βάση των Ε.Λ.Π. η 

αποτίμηση γίνεται καταρχήν με βάση το κόστος κτήσης και δίνεται η δυνατότητα 

προαιρετικά να γίνει η αποτίμηση σε εύλογες αξίες. 

 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α ο λογαριασμός 16 "έξοδα πολυετούς απόσβεσης" δεν 

υφίσταται σε αντίθεση με τα Ε.Λ.Π. όπου τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης μπορεί 

να συνεχίσουν να απεικονίζονται μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους ενώ αυτά 

που δημιουργούνται από 1.1.2015 καταχωρούνται κατευθείαν στα Αποτελέσματα 

Χρήσεως. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, από την ανάλυση των κυριότερων διαφορών 

μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α, προκύπτει ότι η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α είναι 

περισσότερο απαιτητική και πολύπλοκη, με πιο «σφιχτούς» και λιγότερο 

ευέλικτους κανόνες οι οποίοι προϋποθέτουν μεγαλύτερο κόστος σε χρόνο και σε 

χρήμα. Κατ΄ επέκταση η εφαρμογή τους σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια επανδρωμένα με κατάλληλα καταρτισμένο 

προσωπικό ή αλλιώς πρέπει να αναζητήσουν υποστήριξη από εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

Τα οφέλη επομένως από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α πιθανόν να αφορούν κυρίως σε 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις/οντότητες με εξωστρεφής προοπτικές δεδομένου ότι οι Χ.Κ 

τους θα μπορούν να είναι κατανοητές από χρήστες ξένων χωρών και συγκρίσιμες με 

τις αντίστοιχες Χ.Κ ξένων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να τους δίνεται η 

δυνατότητα να απευθυνθούν σε κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές του εξωτερικού.
72
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 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22397. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο κεφάλαιο 2 «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. αποτελούν έναν νέο νόμο ο οποίος κατά 

την στιγμή εκπόνησης της εργασίας δεν είχε επί της ουσίας ακόμη εφαρμοστεί από 

τις υπόχρεες οντότητες. Πρόκειται επίσης για έναν νόμο για τον οποίο κατά τη 

σύνταξη της παρούσης δεν υπήρχαν αρκετά συγγράμματα και άρθρα, η μελέτη των 

οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο ασφαλή, σίγουρα και λιγότερο 

αμφιλεγόμενα συμπεράσματα. Με μια πρώτη προσέγγιση του νόμου μέσω της 

παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν και να αναπτυχθούν τα πρώτα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νόμου αυτού καθώς και να καταγραφούν τα 

πρώτα συμπεράσματα από την μελλοντική εφαρμογή του. Μένει επομένως η 

εφαρμογή του νόμου στην πράξη ώστε «να ξεκαθαρίσει το τοπίο» σχετικά με το εάν 

ο νέος αυτός νόμος είχε, όπως ισχυρίζονται και οι συγγραφείς του, ευεργετικές 

συνέπειες και θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του ή 

τελικά πρόκειται για ένα νόμο η εφαρμογή του οποίου προκάλεσε προβλήματα στις 

επιχειρήσεις και είχε δυσμενείς κυρίως συνέπειες γι΄ αυτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. 

13.1 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή 

Τα κύρια πλεονεκτήματα που αποτελεί και τη βασική επιχειρηματολογία των 

συντακτών του νόμου από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. συνοψίζονται στα εξής:  

 Με τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π.  ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο οι 

λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, 

εναρμονίζεται το εθνικό λογιστικό πλαίσιο με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. 

Το Λογιστικό σύστημα που εισάγεται είναι κατανοητό και συμφωνεί 

περισσότερο με τη φιλοσοφία της διεθνούς αγοράς. Αυτό μπορεί να επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια των οντοτήτων να αναζητήσουν 

ευκαιρίες και σε διεθνές επίπεδο. Δίνεται η δυνατότητα στις οικονομικές 

καταστάσεις να μην συνδέονται πλέον με την φορολογική νομοθεσία και έτσι να 

απεικονίζουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική 

χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, προς όφελος του υγιούς 

ανταγωνισμού. 

 Οι Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται με μεγαλύτερη διαφάνεια και 

αξιοπιστία και ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην πραγματικότητα 

διότι για παράδειγμα καταργούνται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και τα 

έκτακτα αποτελέσματα, αλλάζει η απεικόνιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ο φόρος εισοδήματος  ως έξοδο 
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της περιόδου και διευκολύνεται η σύγκριση σε σχέση με τις αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές Εταιρείες. 

 Διορθώνονται σφάλματα τα οποία αποτελούν παραβίαση των κανόνων των 

λογιστικών οδηγιών της ΕΕ τα οποία περιέπλεκαν τη λογιστική διαδικασία και 

αποτύπωναν λανθασμένα κάποια κονδύλια, όπως η εμφάνιση των 

συναλλαγματικών διαφορών στον ισολογισμό και η αλόγιστη κεφαλαιοποίηση 

εξόδων.
73

  

 Οι διατάξεις περί λογιστικού συστήματος, λογιστικών αρχείων (βιβλίων), και 

παραστατικών πωλήσεων (άρθρα 1-15) ουσιαστικά επιτυγχάνει την περαιτέρω 

απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 

του Ν. 4093/2012 κάτι το οποίο φέρεται να είναι από τους πρωταρχικούς 

στόχους θέσπισης του νέου νόμου. 

 Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων διατάξεων, η επιβολή προστίμων θα είναι 

αποτέλεσμα της μη τήρησης αξιόπιστων λογιστικών αρχείων και δεν θα 

στηρίζεται σε τυπικές και χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον παραβάσεις που δεν 

συνεπάγονται την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή τη δημιουργία ουσιαστικών 

δυσχερειών στον έλεγχο.
69

 

 Επιχειρείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος 

για τις οντότητες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου το οποίο, μέσω 

της ενοποίησης, και του εκσυγχρονισμού των λογιστικών κανόνων.  

 Όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του Ν.4308/2014, ο νέος νόμος 

καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία, διότι για πρώτη φορά το σύνολο των 

λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα με σκοπό την καλύτερη  

εξυπηρέτηση των οντοτήτων και των λογιστών. Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται 

διατάξεις οι οποίες με το προϊσχύον σύστημα υπήρχαν είτε στον Κ.Φ.Α.Σ., είτε 

στον Κ.Ν. 2190/1920, είτε στο Ε.Γ.Λ.Σ.  

Εξάλλου στηριζόμενος κανείς σ΄ αυτό το πλεονέκτημα του περιορισμού της 

πολυνομίας θα μπορούσε να πει ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα σταθερό 

περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να είναι 

πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα γεγονός που θα ήταν μεγάλο όφελος για τις 

οντότητες. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση προς τη βουλή για τα Ε.Λ.Π. στον 

Ν.4308/2014 έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 

επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου μειωθεί το διοικητικό 

κόστος. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται οι πολύ μικρές οντότητες που 

όπως προαναφέρθηκε αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής 

οικονομίας. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

1.Σύνολο ενεργητικού έως 350.000 ευρώ.  

                                                 
73

http://www.e-boss.gr/eboss/business-advice/content/tax.jsp?chambercd=eboss&categoryid=31462 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (18/11/2015). 
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2. Κύκλος εργασιών έως 700.000 ευρώ.  

3. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου έως 10 άτομα.  

Επίσης στις πολύ μικρές οντότητες ανήκουν οι Ο.Ε και οι Ε.Ε (με την 

προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για Ο.Ε ή Ε.Ε των οποίων όλοι οι άμεσοι και 

έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη διότι είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε ή Ε.Ε κατά 

μετοχές ή Ι.Κ.Ε)  και κάθε ατομική επιχείρηση όταν ο κύκλος εργασιών τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

 Ικανοποιεί την ανάγκη των επιχειρήσεων και των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για διαφάνεια, αξιοπιστία, και 

συγκρισιμότητα των πληροφοριών που αντλούν από αυτές, ώστε να προάγεται 

η  ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

 Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. μειώνει το κόστος ενδοομιλικής πληροφόρησης διότι 

συνήθως οι μητρικές εταιρείες του εξωτερικού ζητούν από τις θυγατρικές τους 

στην Ελλάδα να τους παρουσιάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα 

οικονομικά τους μεγέθη σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που ισχύει στην έδρα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οντότητες να αναγκάζονται να συντάσσουν δύο 

ειδών οικονομικές καταστάσεις με αποδέκτες στη μία περίπτωση τις ελληνικές 

φορολογικές και άλλες αρχές και στην άλλη περίπτωση τη μητρική εταιρία.  

 Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που εικάζεται είναι ότι με την εφαρμογή των 

Ε.Λ.Π. θα γίνει πιο ελκυστική η ελληνική αγορά για ξένες επενδύσεις και 

κεφάλαια, διότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εγχώριων οντοτήτων 

θα είναι περισσότερο εναρμονισμένες με τα διεθνή λογιστικά πλαίσια με 

αποτέλεσμα να είναι πιο κατανοητά και «ευανάγνωστα» για τους ξένους 

επενδυτές.  

 Το νέο λογιστικό σχέδιο που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π διατηρεί 

σε μεγάλο βαθμό τους κωδικούς και τους τίτλους του Ε.Γ.Λ.Σ., ώστε οι χρήστες 

να μην δυσκολευτούν να προσαρμοστούν και να εξοικειωθούν. 

 Οι οντότητες έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν ως βάση το υφιστάμενο 

λογιστικό σχέδιο και τη μηχανογραφική παραμετροποίηση που στηρίζεται σε 

αυτό και να πραγματοποιήσει μόνο μικρές παρεμβάσεις, ώστε να εναρμονιστεί 

πλήρως το λογισμικό που χρησιμοποιούν με τις νέες απαιτήσεις των ΕΛΠ. Με 

τον τρόπο αυτό οι οντότητες θα είναι σε θέση να συντάξουν τις νέες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις χωρίς μεγάλη δυσκολία.
74

 

13.2 Μειονεκτήματα από την εφαρμογή  

Τα βασικότερα επιχειρήματα πλήθους επιστημόνων και φορέων αναφορικά με 

τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή των διατάξεων εστιάζονται στα εξής:  
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 Κωνσταντίνος Καραμάνης – Παναγιώτης Βρουστούρης, «Λογιστική Οργάνωση στα πλαίσια των 

Ε.Λ.Π, Μένιππος ΕΠΕ, Αθήνα 2015. 
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 H Λογιστική Τυποποίηση η οποία παρέχεται με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) 

παύει πλέον να ισχύει και τη θέση του παίρνει ένα «χαλαρό» λογιστικό 

μοντέλο/πλαίσιο με ελλείψεις. 

 Το Σχέδιο Λογαριασμών που προτείνεται δεν έχει κανόνες οι οποίοι να 

καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού και λειτουργίας των λογαριασμών όπως και το 

περιεχόμενό τους. Περιλαμβάνει ένα όχι αρμονικό συνδυασμό από διάφορους 

κανόνες και από το Ε.Γ.Λ.Σ. και από την Οδηγία 2013/34/EE και από τα 

Δ.Π.Χ.Α. 

 Τα νέα Ε.Λ.Π. δεδομένου ότι δεν προβλέπουν σφιχτούς κανόνες και αυστηρή 

τυποποίηση επιτρέπουν πιθανόν τον αυτοσχεδιασμό σε πολλές περιπτώσεις, 

χωρίς να αντιβαίνει τις λογιστικές αρχές με αποτέλεσμα όμως να απειλείται η 

συγκρισιμότητα των στοιχείων. Με την καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) είχε επιτευχθεί η τυποποίηση και η ομοιομορφία 

των λογιστικών μεγεθών. 

 Η εφαρμογή τους συνεπάγεται ένα αυξημένο κόστος διότι αλλάζει τη λογιστική 

οργάνωση των επιχειρήσεων και τις υποχρεώνει σε πλήρη λογιστική 

αναδιοργάνωση με σημαντικότατο κόστος, όπως το κόστος προσαρμογής του 

λογιστικού συστήματος, κόστος εκπαίδευσης προσωπικού, και εφόσον επιλεγεί η 

μέθοδος της «εύλογης αξίας» κόστος εκτίμησης παγίων και κόστος 

αναλογιστικών μελετών.  

 Επίσης η αύξηση του κόστους οφείλεται στην ανάγκη που προκύπτει για την 

τήρηση διπλών βιβλίων για την παρακολούθηση της λογιστικής και φορολογικής 

βάσης σε περίπτωση που επιλεχθεί η μέθοδος της εύλογης αξίας, αφού θα 

απαιτείται η οργάνωση και λειτουργία συστημάτων διπλής αποτίμησης των 

περιουσιακών στοιχείων.  

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος της «εύλογης αξίας» ή εφαρμοστούν 

διαφορετικοί συντελεστές απόσβεσης, η οντότητα υποχρεούται να λειτουργεί 

ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα, ένα για τα Ε.Λ.Π. και ένα για 

φορολογικούς σκοπούς, με όλα τα προβλήματα και τις αντιφάσεις που αυτό 

μπορεί να προκαλέσει. Στην αντίθετη περίπτωση που η οντότητα δεν 

ακολουθήσει τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» ή δεν εφαρμόσει διαφορετικούς 

συντελεστές απόσβεσης θα έχει μόνο ένα λογιστικό σύστημα το οποίο θα 

λειτουργεί και αυτό πιθανότατα θα επιλέξει η πλειοψηφία των Ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

 Το λογιστικό πλαίσιο που προβλέπουν οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. αγνοούν την 

Αναλυτική Λογιστική του Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν προβλέπουν τη λογιστική κατάρτιση 

του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της 

Γενικής Λογιστικής που είναι τα πλέον αξιόπιστα και δίνουν σημαντικές 

πληροφορίες για την κύρια δραστηριότητα της οντότητας. Ο λογιστικός 

λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης αποτελεί το σπουδαιότερο εργαλείο στα 

χέρια της διοίκησης των επιχειρήσεων για δική τους συνολική αξιόπιστη 

πληροφόρηση και για στήριξη των ετήσιων αποτελεσμάτων σε κάθε φορολογικό 

ή άλλης φύσεως έλεγχο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ Ε.Λ.Π. 

Η μελέτη των διατάξεων του νέου Ν. 4308/2014 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

το νέο λογιστικό πλαίσιο είναι πιο χαλαρό. Παύει πλέον να ισχύει η αυστηρή 

λογιστική τυποποίηση του Ε.Γ.Λ.Σ. Ουσιαστικά η φιλοσοφία των νέων διατάξεων 

είναι η καταγραφή γενικών και όχι λεπτομερών κανόνων οι οποίοι θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν ως διατάξεις πλαίσια.
75

 

Τα Ε.Λ.Π. αφήνουν στις διοικήσεις των οντοτήτων μεγαλύτερη ευελιξία στην 

κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ανάλογα με τις 

λογιστικές πολιτικές που θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν. Για παράδειγμα 

παρέχεται η δυνατότητα στις διοικήσεις των οντοτήτων να επιμετρούν τα στοιχεία 

του Ισολογισμού τους κατά την πρώτη αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων τους 

είτε βάση του ιστορικού τους κόστους είτε βάση της εύλογης αξίας.  

Δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν κοινούς 

κανόνες αναγνώρισης των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κοινούς 

κανόνες επιμέτρησης/αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Επομένως θα μπορούσε χαρακτηριστικά να ειπωθεί ότι μία επιχείρηση μπορεί 

να συντάξει πολλών ειδών διαφορετικά πακέτα οικονομικών καταστάσεων ανάλογα 

με τις ιδιαίτερες ανάγκες της, καταργώντας ουσιαστικά την συγκρισιμότητα 

μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. 

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω η εφαρμογή του νόμου 4308/2014 

διορθώνει σφάλματα όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο κεφάλαιο «13.1 

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή» τα οποία αποτελούσαν παραβίαση των κανόνων 

των λογιστικών οδηγιών της ΕΕ και εναρμονίζεται γενικότερα με τις διεθνείς 

πρακτικές. Απλοποιούνται οι λογιστικές διαδικασίες, καταργείται η λογιστική 

πολυνομία, διορθώνεται η λανθασμένη αποτύπωση κονδυλίων και δίνεται 

μεγαλύτερη ευελιξία στα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Γενικότερα μπορεί να 

ειπωθεί ότι το Λογιστικό Σύστημα που εισάγεται συμφωνεί περισσότερο με τη 

φιλοσοφία της διεθνούς αγοράς.  

Εξάλλου για την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων που 

κατατάσσονται στις πολύ μικρές και μικρές οντότητες και κυρίως για τις επιχειρήσεις 

με βιβλία εσόδων-εξόδων δηλαδή τις επιχειρήσεις με έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ, 

που αφορούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, οι αλλαγές και κατ΄ 

επέκταση οι δυσκολίες που τις αφορούν θα είναι λιγότερες δεδομένου ότι έχουν 

                                                 
75
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Πάρης 
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πρακτικά τη δυνατότητα να ταυτίσουν τις φορολογικές καταστάσεις τους με τις 

λογιστικές.
76

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στις πρώτες επίσημες αντιδράσεις 

από τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κο Κωνσταντίνο 

Κόλλια ο οποίος με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη 

Τσακαλώτο, και τον αναπληρωτή υπουργό κο Τρύφωνα Αλεξιάδη ζήτησε την 

αναστολή της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για το 

φορολογικό έτος 2015 και την έναρξη ισχύος τους από την 1η Ιανουαρίου του 2016 

διότι όπως αναφέρεται στην επιστολή «Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

θεωρεί ότι η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για το 2015, λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της 

έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας με μεγάλη καθυστέρηση και αφετέρου δε των 

προβλημάτων που θα παρατηρηθούν στην οργάνωση των λογιστηρίων των 

επιχειρήσεων, είναι πρακτικά αδύνατη. Για την προσαρμογή των μηχανογραφικών 

προγραμμάτων στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται από τη τήρηση των Ε.Λ.Π. και 

την επαρκή κατάρτιση - ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών στα ΕΛΠ, ο Φορέας 

μας προτείνει την παράταση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για το φορολογικό έτος 2016.».77 

Ομοίως η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού 

Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών κο 

Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή υπουργό κο Τρύφωνα Αλεξιάδη ζήτησε 

την αναστολή της εφαρμογής των Ε.Λ.Π επικαλούμενη τους ίδιους λόγους με το 

Ο.Ε.Ε και προσθέτοντας ότι «ο χρόνος είναι ελάχιστος για μία τέτοια θεμελιώδη και 

ριζική αλλαγή των λογιστικών προτύπων στη χώρα μας και μετά από 35 χρόνια 

εφαρμογής του ΕΓΛΣ. Οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν είναι μεγάλες και οι 

ευθύνες που επωμίζονται οι λογιστές –φοροτεχνικοί είναι τεράστιες και δυσανάλογες 

του έργου που καλούνται να εκπληρώνουν από εδώ και πέρα, χωρίς ιδιαίτερη πείρα, 

εκπαίδευση και σε βάθος μελέτη. Τέλος το κόστος λογιστικών και φοροτεχνικών 

υπηρεσιών κυρίως για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες θα είναι δυσβάστακτο και 

δεν θα το αντέξουν οι περισσότερες, σε μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης και 

ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας…….».
78

 

 Απάντηση στα ανωτέρω αιτήματα αναστολής της εφαρμογής των Ε.Λ.Π 

δόθηκε από τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής του άρθρου 39 Ν. 4308/2014 κο 

Κωνσταντίνο Καραμάνη, ο οποίος παραθέτοντας μια σειρά από επιχειρήματα 

υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί αναστολή εφαρμογής διότι μεταξύ άλλων 
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«οποιαδήποτε αναστολή έναρξης ισχύος του ν. 4308/2014 θα δημιουργούσε σημαντικές 

νομοτεχνικές περιπλοκές και καθυστερήσεις.»
79

  

Παρά την ανωτέρω άποψη του Προέδρου της διαρκούς Επιτροπής, το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016 ανακοίνωσε ότι ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, αρμόδιος για το 

θέμα, δεσμεύτηκε στον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πως στο επόμενο 

νομοσχέδιο, θα περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των ΕΛΠ θα 

είναι προαιρετική για το φορολογικό έτος 2015.
80

 

Καταλήγοντας, ένας νέος νόμος όπως αυτός των Ε.Λ.Π κατά την πρώτη 

εφαρμογή του δημιουργεί ασάφειες και αντικρουόμενες ερμηνείες και απόψεις όπως 

ακριβώς αναλύθηκε στα ανωτέρω κεφάλαια «13.1 Πλεονεκτήματα από την 

εφαρμογή», «13.2 Μειονεκτήματα από την εφαρμογή», οι οποίες ενδεχομένως να 

οδηγήσουν σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ των οντοτήτων και των φορολογικών 

αρχών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί «ανασφάλεια» και αβεβαιότητα στους 

οικονομικούς κύκλους της χώρας οι οποίοι θα κληθούν να επωμισθούν το κόστος της 

προσαρμογής. Επίσης με ένα μεγάλο βάρος θα επιφορτισθούν οι επαγγελματίες 

λογιστές φοροτεχνικοί προκειμένου να εφαρμόσουν τη νέα φορολογική και λογιστική 

νομοθεσία ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις θεμελιώδεις αλλαγές του νέου 

λογιστικού πλαισίου. 

Εφόσον ξεπερασθούν οι ανωτέρω δυσκολίες, μόνο η εφαρμογή του νόμου στην 

πράξη θα δώσει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το εάν ο νέος αυτός νόμος έχει 

ευεργετικές συνέπειες και θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις ή τελικά 

πρόκειται για ένα νόμο η εφαρμογή του οποίου προκάλεσε προβλήματα στις 

επιχειρήσεις και είχε δυσμενείς κυρίως συνέπειες γι΄ αυτές. 
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