
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
συναφείς ρυθµίσεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγή

Το παρόν σχέδιο νόµου (αποτελούµενο από οκτώ κε-
φάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήµατα)
ενσωµατώνει µε πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό
δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ
και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του
ν. 4093/2012. Το νοµοθέτηµα στοχεύει στην ενοποίηση,
συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανό-
νων της χώρας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµέ-
νο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθµιστικό πλαίσιο για τις
επιχειρήσεις και λοιπές υποκείµενες οντότητες. Η εφαρ-
µογή του νέου πλαισίου καταπολεµά τη λογιστική πολυ-
νοµία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία
και συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφό-
ρησης, συνθήκες που συµβάλλουν στην οµαλή λειτουρ-
γία της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή
«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τη µείωση του διοικητικού κόστους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής
του νόµου και στην κατηγοριοποίηση των υποκείµενων
οντοτήτων µε βάση το µέγεθός τους, κριτήριο µε το ο-
ποίο συναρτώνται οι εφαρµοστέοι κανόνες. Ο όρος ο-
ντότητα αναφέρεται σε κάθε κερδοσκοπικό ή µη κερδο-
σκοπικό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του
δηµόσιου τοµέα που υπόκειται στην εφαρµογή αυτού
του νόµου.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το πλήρες γλωσσάριο όρων
του Παραρτήµατος Α΄ είναι αναπόσπαστο τµήµα του πα-
ρόντος νόµου και ότι η εφαρµογή επιµέρους διατάξεων
γίνεται µε βάση αυτούς τους όρους. Στην παράγραφο 2
καθορίζονται οι υποκείµενες στον παρόντα νόµο οντότη-
τες, ενώ στις παραγράφους 3 έως 6 αναφέρονται οι ο-
ντότητες που εφαρµόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατο-
οικονοµικής Αναφοράς κατά την κατάρτιση των χρηµα-
τοοικονοµικών τους καταστάσεων, είτε δυνάµει του Κα-
νονισµού 1606/2002 είτε δυνάµει του παρόντος νόµου,
είτε σε προαιρετική βάση. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ό-
τι οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το Δηµό-
σιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δηµοσίου, όταν εµπί-
πτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014,
εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος
νόµου. Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το λογιστικό πλαί-
σιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, στις παραγρά-
φους 9 και 10 καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο των ορ-
γανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Άρθρο 2
Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται τα όρια
µεγέθους των οντοτήτων για την εφαρµογή του παρό-
ντος νόµου. Τα όρια αυτά στηρίζονται στα κριτήρια µεγέ-
θους της Οδηγίας 34. Η βασική αρχή που υιοθετεί ο πα-
ρών νόµος είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες για την κατάρ-
τιση λογιστικών καταστάσεων προσδιορίζονται µε βάση
το µέγεθος της οντότητας και όχι µε βάση το νοµικό τύ-
πο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε ρυθµίσεις σχετικά
µε την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείµενες
οντότητες. Το Κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέ-
ρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασµό µε το Κεφάλαιο 3,
καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούµενος ΚΦΑΣ
(η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄του
ν. 4093/2012).

Άρθρο 3
Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία

Το άρθρο 3 ρυθµίζει µε πληρότητα το ζήτηµα της τήρη-
σης των λογιστικών αρχείων µε τρόπο που να διασφαλί-
ζεται αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων (ε-
λεγκτική αλυσίδα), ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση
συναλλαγών και γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποδείγµατα των
οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β΄.
Εισάγεται ο όρος «αρχεία» ο οποίος αναφέρεται τόσο

στα τηρούµενα «βιβλία» όσο και στα λογιστικά στοιχεία
(παραστατικά), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Δηλαδή
τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο
των λογιστικών αρχείων.
Στις παραγράφους 1 έως 4 ρυθµίζονται επιµέρους θέ-

µατα τήρησης αρχείων για τα πάσης φύσεως στοιχεία
του ισολογισµού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις,
καθαρή θέση) και της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσο-
δα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές). Ιδιαίτερα, κάθε οντότητα
παρακολουθεί στο δικό της αυτόνοµο λογιστικό σύστη-
µα τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 1
και 2, κατά περίπτωση.
Με την παράγραφο 5 παραµένει η υποχρέωση της ο-

ντότητας να παρακολουθεί ενδεχόµενη διαφοροποίηση
της φορολογικής από τη λογιστική βάση. Η παρακολού-
θηση δύναται να γίνεται µε κάθε πρόσφορο, κατά την
κρίση της οντότητας, αλλά ελέγξιµο τρόπο (µέσω του
λογιστικού συστήµατος, µε µηχανογραφική εφαρµογή
κλπ.). Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υπο-
χρέωση, να συντάσσει µε βάση τις ανωτέρω πληροφο-
ρίες περί λογιστικής και φορολογικής βάσης, απόλυτα
φορολογικό ισολογισµό και φορολογική κατάσταση απο-
τελεσµάτων και ξεχωριστά λογιστικό ισολογισµό και κα-
τάσταση αποτελεσµάτων.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η τήρηση των αρχείων

µπορεί να γίνεται µε χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι τα παραστατικά µπορεί
να εκδίδονται σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ενώ τα
άλλα λογιστικά αρχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσ-
σα.



Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το ζήτηµα της τήρησης
σχεδίου λογαριασµών (κωδικοί και ονοµατολογία λογα-
ριασµών), ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της ο-
ντότητας. Προτείνεται σχέδιο λογαριασµών προσαρµο-
σµένο στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου (Πα-
ράρτηµα Γ΄). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο αυτή η οντότητα οφείλει να ακολουθεί την ονο-
µατολογία, το περιεχόµενο και το βαθµό ανάλυσης και
συγκέντρωσης των λογαριασµών. Ακολουθώντας τη διε-
θνή πρακτική, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα οι κω-
δικοί των λογαριασµών. Στην παράγραφο 9 παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το
νόµο να εφαρµόζει, εναλλακτικά του σχεδίου λογαρια-
σµών της παραγράφου 8, το σχέδιο λογαριασµών, όπως
ισχύει κατά την 31η Δεκεµβρίου 2014.
Στην παράγραφο 10 περιγράφεται το διπλογραφικό

λογιστικό σύστηµα για τις οντότητες που συντάσσουν ι-
σολογισµό, πέραν της σύνταξης κατάστασης αποτελε-
σµάτων. Οι οντότητες που υποχρεούνται στη σύνταξη
µόνο κατάστασης αποτελεσµάτων (παράγραφος 11), δύ-
νανται να χρησιµοποιούν κατάλληλο απλογραφικό λογι-
στικό σύστηµα που προδιαγράφεται στην παράγραφο
12.

Άρθρο 4
Άλλα λογιστικά αρχεία

Το άρθρο 4 (παράγραφοι 1 έως 10) καθορίζει τα πρό-
σθετα λογιστικά αρχεία που οφείλουν να τηρούν οι υπο-
κείµενες οντότητες, καθώς και τις πληροφορίες που αυ-
τά πρέπει να παρέχουν σχετικά µε τα περιουσιακά στοι-
χεία, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασµούς καθαρής
θέσης (απογραφή τέλους χρήσης), µε ηµεροµηνία ανα-
φοράς το τέλος της λογιστικής τους περιόδου. Ιδιαίτερα
σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός της ποσότητας των α-
ποθεµάτων στο τέλος της περιόδου (παράγραφος 4γ)
δύναται να γίνεται µε έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπι-
στες, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικές κατηγορίες των α-
ποθεµάτων. Η οντότητα οφείλει να τεκµηριώνει κατάλ-
ληλα την αξιοπιστία των τεχνικών που χρησιµοποιεί.

Άρθρο 5
Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος

Το άρθρο αυτό παρέχει, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διε-
θνείς πρακτικές, ένα ολοκληρωµένο πλέγµα ρυθµίσεων
µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού
συστήµατος των οντοτήτων, είτε αυτό τηρείται µηχανο-
γραφικά είτε χειρόγραφα. Στις παραγράφους 1 έως 2 ο-
ρίζεται ότι η οντότητα έχει την ευθύνη της τήρησης κα-
τάλληλου λογιστικού συστήµατος για τη σύνταξη χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις αυτού του νόµου. Στις παραγράφους 3 έως 5 εισά-
γονται πρόσθετες ρυθµίσεις για την τήρηση των λογιστι-
κών αρχείων και ιδιαίτερα η υποχρέωση της οντότητας
να τεκµηριώνει µε κατάλληλα τεκµήρια τις συναλλαγές
και τα γεγονότα που την αφορούν, ενώ στην παράγραφο
6 ορίζεται η ευθύνη του εκδότη παραστατικών να απο-
στέλλει έγκαιρα αυτά στον αντισυµβαλλόµενο είτε τα
παραστατικά είτε τις σχετικές πληροφορίες.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 7 ορίζεται η ευθύνη της

οντότητας για την εφαρµογή κατάλληλων δικλίδων προ-
κειµένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και ακεραιό-
τητα των τεκµηρίων, καθώς και για τη δηµιουργία αξιόπι-

στης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων (ελεγκτική
αλυσίδα) µε σκοπό την ευχερή συσχέτιση των συναλλα-
γών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ειδικά ρυθµίζεται
στις παραγράφους 8 και 9 η ευθύνη της οντότητας για
την παρακολούθηση και τεκµηρίωση των αποθεµάτων
που παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται, είτε έχουν τι-
µολογηθεί είτε όχι, µε βάση τις διεθνείς πρακτικές. Δεν
υπάρχει πλέον νοµική υποχρέωση τήρησης του βιβλίου
αποθήκης που επέβαλαν καταργούµενες ή καταργηθεί-
σεις διατάξεις στο παρελθόν.
Θεσπίζεται επίσης στην παράγραφο 10 η υποχρέωση

της οντότητας να διασφαλίζει ότι το τηρούµενο λογιστι-
κό σύστηµα παρέχει ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη,
όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται
για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και
επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγ-
χου. Για το σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι απαιτή-
σεις της εµπορικής, φορολογικής ή ασφαλιστικής νοµο-
θεσίας ή του καταστατικού, ή άλλης ειδικής νοµοθεσίας
που διέπει τη λειτουργία επιµέρους οντοτήτων. Άλλες
δικλίδες λειτουργίας θεσπίζονται µε τις παραγράφους
11 έως 17 µε στόχο την αξιοπιστία των λογιστικών πλη-
ροφοριών.
Τέλος, στις παραγράφους 18 και 19 ρυθµίζονται θέµα-

τα εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής παρακολούθη-
σης της οντότητας και της σχετικής ευθύνης. 

Άρθρο 6
Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων

Με το άρθρο αυτό (παράγραφοι 1 έως 3) ορίζονται οι
προθεσµίες για την ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων
για συναλλαγές και γεγονότα, για τον προσδιορισµό της
ποσότητας των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης (ηµε-
ροµηνία ισολογισµού), καθώς και τη σύνταξη των χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων.

Άρθρο 7
Φύλαξη λογιστικών αρχείων

Με τις παραγράφους 1 έως 3 ρυθµίζονται θέµατα χρό-
νου και τρόπου διατήρησης των λογιστικών αρχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το Κεφάλαιο 3 ενσωµατώνει ρυθµίσεις της Οδηγίας
2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τι-
µολογίου πώλησης. Το Κεφάλαιο αυτό συµπληρώνει τις
ρυθµίσεις ζητηµάτων που κάλυπτε ο καταργούµενος
ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ).

Άρθρο 8
Τιµολόγιο πώλησης

Στις παραγράφους 1 έως 8 δίνεται ο ορισµός της έν-
νοιας του τιµολογίου, σύµφωνα µε την Οδηγία
2006/112/ΕΕ, καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την
έκδοση τιµολογίου πώλησης και παρέχεται η δυνατότη-
τα έκδοσης τιµολογίου από άλλα πρόσωπα. Στην παρά-
γραφο 9 παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδο-
σης τιµολογίου στο δηµόσιο, στις περιφέρειες, στις νο-
µαρχίες, στους δήµους, στις κοινότητες και σε λοιπούς
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οργανισµούς δηµοσίου δικαίου για δραστηριότητες ή
πράξεις τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία
και µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκει-
νται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Στις παραγράφους
10 έως 11 αντιµετωπίζονται ειδικά θέµατα, όταν ο πωλη-
τής δεν εκδίδει ή δεν υποχρεούται να εκδώσει τιµολόγιο
πώλησης. Στις παραγράφους 12 και 13 ρυθµίζονται θέ-
µατα σε περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασµό
τρίτων.
Τέλος, σηµειώνεται ότι προαιρετικά δύναται να εκδώ-

σει τιµολόγιο πώλησης και ο αγρότης του ειδικού καθε-
στώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000.

Άρθρο 9
Περιεχόµενο τιµολογίου

Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά το υποχρεωτικό
περιεχόµενο του τιµολογίου και παρέχεται η δυνατότη-
τα έκφρασης των σχετικών ποσών σε οποιοδήποτε νόµι-
σµα. Ορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την σχετική Οδηγία
της ΕΕ, ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόµου το τι-
µολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή
του εκδότη, µολονότι αυτό µπορεί να είναι επιχειρηµατι-
κή πρακτική ή να απαιτείται από άλλη νοµοθεσία.

Άρθρο 10
Απλοποιηµένο τιµολόγιο και Συγκεντρωτικό τιµολόγιο

Στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού εισάγο-
νται αντίστοιχες ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ για
τη δυνατότητα έκδοσης απλοποιηµένου και συγκεντρω-
τικού τιµολογίου. Για τους λαµβάνοντες παραστατικά,
δαπάνες ποσού µέχρι 100 ευρώ µπορεί νοµίµως να τεκ-
µηριώνονται και µε παραστατικά του άρθρου 12.

Άρθρο 11
Χρόνος έκδοσης τιµολογίου

Στο άρθρο καθορίζεται ως γενική αρχή ότι η υποχρέω-
ση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το χρόνο που
πραγµατοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών
ή των υπηρεσιών. Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε
άλλη ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται επί του τιµολογί-
ου. Ορίζεται ως προθεσµία έκδοσης του τιµολογίου η
15η του επόµενου µήνα από την παράδοση ή αποστολή
αγαθών ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, κατά περί-
πτωση. Ειδική προθεσµία ορίζεται για συνεχιζόµενη πα-
ροχή υπηρεσιών, παροχή αγαθών ή κατασκευή έργου,
καθώς και για το συγκεντρωτικό τιµολόγιο.

Άρθρο 12
Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική 
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται το ζήτηµα έκδοσης παρα-
στατικού πώλησης για τη λιανική πώληση αγαθών ή υπη-
ρεσιών. Εισάγεται ως γενική αρχή η έκδοση παραστατι-
κών λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών ηλε-
κτρονικών µηχανισµών του ν. 1809/1980. Διευκρινίζεται
ότι όταν σε λιανική πώληση εκδίδεται τιµολόγιο, το σχε-
τικό παραστατικό υπόκειται σε κάθε περίπτωση µε σή-
µανση. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρµογή τεχνικές προ-

διαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών που
είναι, σύµφωνα µε τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές,
µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της α-
κεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανικής πώλη-
σης.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης

παραστατικών λιανικής πώλησης µε τη χρήση υπηρεσιών
παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώ-
λησης, καθώς και περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης πα-
ραστατικών λιανικής πώλησης. Τέλος, µε σκοπό την α-
ξιοπιστία των σχετικών παραστατικών, θεσπίζεται στις
παραγράφους 14 και 15 η υποβολή πληροφοριών από τις
οντότητες που εκδίδουν παραστατικά λιανικής πώλησης
είτε µε φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς του
ν. 1809/1980 είτε µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλε-
κτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.

Άρθρο 13
Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά ο χρόνος έκδοσης
στοιχείου λιανικής για πώληση αγαθών, υπηρεσιών ή δι-
καιώµατος λήψης υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικό τιµολόγιο

Ακολουθώντας την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, το άρθρο αυ-
τό επιτρέπει την έκδοση τιµολογίου για πωλήσεις χον-
δρικής ή λιανικής σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον έχει ό-
λα τα στοιχεία που απαιτούνται και εφόσον το ηλεκτρο-
νικό τιµολόγιο έχει γίνει αποδεκτό, µε έντυπο ή ηλε-
κτρονικό τρόπο, από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών.

Άρθρο 15
Αυθεντικότητα του τιµολογίου

Η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτηµα κρίσιµης
σηµασίας τόσο για τους συναλλασσόµενους όσο και τη
φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της Οδη-
γίας 2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εµπλε-
κόµενα σε µια συναλλαγή µέρη (πωλητής και αγορα-
στής) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αυθε-
ντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιε-
χοµένου και την αναγνωσιµότητα του τιµολογίου, σε έ-
ντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, από το χρόνο έκδοσης
του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.
Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται ως αρχή η υποχρέωση

της οντότητας να εφαρµόζει τα κατάλληλα στις περιστά-
σεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέ-
λευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της α-
ναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Η απαίτηση αυτή του
νόµου µπορεί να εκπληρούται µε οποιεσδήποτε δικλίδες
(διαδικασίες, µέτρα, κανονισµοί) δηµιουργούν αξιόπιστη
και ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συν-
δέουν κάθε τιµολόγιο µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.
Τέλος, στην παράγραφο 3 αναφέρονται ενδεικτικές δι-

κλίδες ή πρακτικές για τη διασφάλιση της αυθεντικότη-
τας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµέ-
νου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύ-
νταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε
την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που
συντάσσουν οι υποκείµενες οντότητες µε βάση το µέγε-
θός τους, ακολουθώντας τα κριτήρια του άρθρου 2.

Άρθρο 16
Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Το άρθρο αυτό καθιερώνει (παράγραφος 1) την υπο-
χρέωση ενσωµάτωσης στις χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις της περιόδου του συνόλου των καταχωρούµε-
νων στα λογιστικά αρχεία συναλλαγών και γεγονότων.
Περαιτέρω, ορίζεται (παράγραφος 2) ότι οι χρηµατοοικο-
νοµικές καταστάσεις µιας οντότητας αποτελούν ένα ενι-
αίο σύνολο πληροφοριών µε στόχο την εύλογη, από κά-
θε ουσιώδη άποψη, παρουσίαση των αναγνωριζόµενων
περιουσιακών στοιχείων (στοιχείων του ενεργητικού),
των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης, των στοιχείων ε-
σόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και των χρη-
µατοροών της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Στις παραγράφους 3 έως 8 ορίζονται οι χρηµατοοικο-

νοµικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντό-
τητες, ανάλογα µε το µέγεθός τους κατά το άρθρο 2, και
σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα του Παραρτήµατος
Β΄ του παρόντος νόµου. Ειδικές απλουστεύσεις παρέχο-
νται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες (συνο-
πτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις).
Στις παραγράφους 9 έως 12 καθορίζονται γενικές αρ-

χές αναφορικά µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων.

Άρθρο 17
Γενικές αρχές σύνταξης

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Το άρθρο 17 θέτει τις γενικές λογιστικές αρχές για τη
σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα,
ορίζεται (παράγραφος 1) ότι οι καταστάσεις πρέπει να
συντάσσονται µε σαφήνεια και σύµφωνα µε τις θεµελιώ-
δεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της
δραστηριότητας της οντότητας. Στην ίδια παράγραφο
παρατίθεται εξειδίκευση αυτών των βασικών αρχών.
Άλλες σηµαντικές αρχές παρατίθενται στις παραγρά-

φους 2 έως 10. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρά-
γραφο 9 στην οποία εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η
εφαρµογή ενός κανόνα έρχεται σε σύγκρουση µε την υ-
ποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται πα-
ρέκκλιση από το συγκεκριµένο κανόνα, προκειµένου να
ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυ-
τές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συ-
ναλλαγές ή γεγονότα.
Τέλος, ορίζεται στην παράγραφο 11 ότι εάν η θεµελιώ-

δης παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας δεν ισχύ-
ει για µια οντότητα, κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων τα περιουσιακά της στοιχεία επι-
µετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους ε-
νώ οι υποχρεώσεις της, περιλαµβανοµένων των προβλέ-

ψεων, επιµετρώνται στα ποσά που αναµένεται να απαι-
τηθούν για το διακανονισµό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες ε-
πιµέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισµού
και της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τα άρθρα 18 έως
23 αναφέρονται στην επιµέτρηση περιουσιακών στοιχεί-
ων και υποχρεώσεων µε βάση την παραδοχή του ιστορι-
κού κόστους, ενώ µε το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότη-
τα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, επιµέτρησης
στην εύλογη αξία για επιλεγµένα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις. Το άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία
της κατάστασης αποτελεσµάτων και το άρθρο 26 τα
στοιχεία της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέ-
ρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και στοιχείων
σε ξένο νόµισµα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρι-
σµό µεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λα-
θών.

Άρθρο 18
Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία

Το άρθρο 18 ορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες αρχικής
αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρησης διαφό-
ρων κατηγοριών ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχεί-
ων είτε αποκτώµενων από τρίτους είτε ιδιοπαραγόµε-
νων.
Συγκεκριµένα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα διά-

φορα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία , κα-
θώς και στους σχετικούς λογιστικούς κανόνες, ενώ η πα-
ράγραφος 2 αναφέρεται στα ιδιοπαραγόµενα πάγια
στοιχεία. Στην παράγραφο 3 παρατίθενται οι κανόνες
για την προσαρµογή λογιστικών αξιών παγίων στα πλαί-
σια του ιστορικού κόστους (αποσβέσεις και αποµειώ-
σεις), ενώ η παράγραφος 4 πραγµατεύεται το ζήτηµα
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του τρόπου εµφάνι-
σης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ-
σεων, λαµβάνοντας υπόψη και το σχετικό ορισµό του πα-
ραρτήµατος Α΄. Το θέµα αντιµετωπίζεται τόσο από την
πλευρά του µισθωτή όσο και από την πλευρά του εκµι-
σθωτή. Στην ίδια παράγραφο αντιµετωπίζεται και το θέ-
µα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και επαναµί-
σθωσης αυτών µε χρηµατοδοτική µίσθωση.

Άρθρο 19
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Το άρθρο 19 (παράγραφος 1) αναφέρεται στους κανό-
νες αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρη-
σης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
και του χειρισµού των διαφορών που προκύπτουν, στα
πλαίσια του ιστορικού κόστους.

Άρθρο 20
Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών

Το άρθρο 20 καθορίζει τους κανόνες προσδιορισµού
του κόστους κτήσης αποθεµάτων και υπηρεσιών και τον
τρόπο µεταγενέστερης επιµέτρησης αποθεµάτων στα
πλαίσια του ιστορικού κόστους. Το κόστος κτήσης απο-
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θεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που α-
παιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και
κατάστασή τους. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέ-
µατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν –
Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµι-
κού όρου ή µια άλλη γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση
της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν»
(LIFO) δεν είναι επιτρεπτή. Όταν απαιτείται σηµαντική
περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα
για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος
των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους ε-
ντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί
αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα.

Άρθρο 21
Προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κό-
στος κτήσης µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευµένου. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγε-
νέστερα επιµετρώνται στο µικρότερο ποσό µεταξύ κό-
στους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις

Οι παράγραφοι 1 έως 9 αναφέρονται στην αρχική ανα-
γνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση χρηµατοοικονο-
µικών υποχρεώσεων. Ρυθµίζεται επίσης ο τρόπος χειρι-
σµού ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση
υποχρεώσεων, του κόστους που συνδέονται άµεσα µε
την ανάληψή τους, καθώς και των διαφορών που προκύ-
πτουν από την µεταγενέστερη επιµέτρησή τους. Η παρά-
γραφος 10 αναφέρεται στις µη χρηµατοοικονοµικές υπο-
χρεώσεις και οι παράγραφοι 11 έως 13 στην αρχική ανα-
γνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των προβλέψε-
ων. Τέλος, η παράγραφος 14 ρυθµίζει το θέµα των δια-
φορών που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε
κατά τον διακανονισµό των υποχρεώσεων, συµπεριλαµ-
βανοµένων των προβλέψεων.

Άρθρο 23
Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι

Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται ο λογιστικός
χειρισµός των κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και έξοδα αντίστοιχα. Στις πα-
ραγράφους 3 έως 5 παρέχεται το δικαίωµα και ορίζονται
οι κανόνες για την αναγνώριση για αναβαλλόµενης φο-
ρολογίας.

Άρθρο 24
Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Το άρθρο 24 (παράγραφος 1) παρέχει τη δυνατότητα
χρήσης της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση επιλεγµέ-
νων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπε-
ριλαµβανοµένων παραγώγων αντιστάθµισης, ως εναλ-
λακτική βάση επιµέτρησης έναντι του ιστορικού κόστους

των άρθρων 18 έως 23. Σηµειώνεται ότι ειδικά για τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία η Οδηγία
2013/34/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη-µέλη είτε να επιτρέ-
πουν είτε να επιβάλλουν τη χρήση της εύλογης αξίας.
Οι παράγραφοι 2 έως 4 παρουσιάζουν το γενικό πλαί-

σιο χρήσης της εύλογης αξίας, ενώ οι παράγραφοι 5 έως
11 ρυθµίζουν τη χρήση εύλογης αξίας για διάφορα περι-
ουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένης
της αντιστάθµισης. Προβλέπεται ότι η εκτίµηση της εύ-
λογης αξίας ακινήτων κανονικά διενεργείται από επαγ-
γελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα απαιτούµενα προσό-
ντα και εµπειρία για τη διενέργεια αξιόπιστης εκτίµησης.
Η παράγραφος 12 καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού

της εύλογης αξίας, ενώ η παράγραφος 13 θέτει τις προ-
ϋποθέσεις µε βάση τις οποίες συµβάσεις επί εµπορευµά-
των θεωρούνται παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊό-
ντα. Τέλος, η παράγραφος 14 θέτει περιορισµούς στη
µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
από κατηγορία σε κατηγορία, µε στόχο τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας των λογιστικών µεγεθών.

Άρθρο 25
Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων

Το άρθρο 25 απαριθµεί τα διάφορα στοιχεία της κατά-
στασης αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζηµιές)
και θέτει κανόνες για τηε αναγνώρισή τους, το λογιστικό
χειρισµό, καθώς και την εµφάνιση αυτών στην κατάστα-
ση αποτελεσµάτων.

Άρθρο 26
Στοιχεία της καθαρής θέσης

Το άρθρο αυτό περιγράφει τα βασικά κονδύλια της κα-
θαρής θέσης και ορίζει κανόνες αρχικής αναγνώρισης
και επιµέτρησης αυτών.

Άρθρο 27
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα

Στο άρθρο 27 καθορίζονται κανόνες για τη µετατροπή
στο νόµισµα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συ-
ναλλαγών, καθώς και περιουσιακών στοιχείων και υπο-
χρεώσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα. Ρυθµίζεται ε-
πίσης ο χειρισµός των διαφορών που προκύπτουν από
µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ανάλογα µε
το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.

Άρθρο 28
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 

και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η µεταβολή λογιστικών
πολιτικών και η διόρθωση λαθών γίνεται µε αναδροµική
διόρθωση των συγκριτικών χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η µεταβολές
λογιστικών εκτιµήσεων δεν έχουν αναδροµική εφαρµο-
γή, καθώς αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία α-
ποφασίζονται και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελ-
λοντικές περιόδους. Τέλος, στην παράγραφο 3 θεσπίζε-
ται η υποχρέωση για άµεση διόρθωση των λαθών, µετά
τον εντοπισµό τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 29
Προσάρτηµα (σηµειώσεις) 

επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 θέτει γενικές αρχές
σύνταξης του προσαρτήµατος και οι υπόλοιπες παρά-
γραφοι (2 έως 34) καθορίζουν το περιεχόµενό του ανά
κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, βάσει
των προβλέψεων της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.

Άρθρο 30
Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Το άρθρο 30 παρέχει, µε βάση τις πρόνοιες της Οδη-
γίας 34/2013/ΕΕ και την αρχή «προτεραιότητα στις µι-
κρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά α-
πλοποιήσεων και απαλλαγών, χωρίς να θίγεται η αξιοπι-
στία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι απλο-
ποιήσεις και οι απαλλαγές αυτές αναφέρονται στο πλαί-
σιο που έχει τεθεί στα άρθρα 1 έως 29 και µπορεί να εί-
ναι είτε προαιρετικού είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα. Α-
ναφέρονται τόσο σε θέµατα επιµέτρησης των διαφόρων
στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, όσο και στη
σύνταξη του προσαρτήµατος. Οι απλοποιήσεις και οι α-
παλλαγές κλιµακώνονται ανάλογα µε το µέγεθος και την
κατηγορία της οντότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις προϋποθέσεις και
τους κανόνες σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και οµίλων 

για σκοπούς ενοποίησης

Το άρθρο αυτό καθορίζει τα όρια µεγέθους των οµίλων
επιχειρήσεων, µε βάση τα κριτήρια της Οδηγίας
34/2013/ΕΕ.

Άρθρο 32
Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις ο-
ποίες θεσπίζεται υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Άρθρο 33
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται 

από ενοποίηση

Το άρθρο αυτό απαλλάσσει µικρούς και µεσαίους οµί-
λους από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων. Η απαλλαγή αυτή δεν ι-
σχύει για την περίπτωση οµίλου του οποίου µία ή περισ-
σότερες από τις συνδεδεµένες οντότητες είναι δηµοσί-

ου συµφέροντος. Περαιτέρω, το ίδιο άρθρο ορίζει, υπό
προϋποθέσεις, και άλλες περιπτώσεις απαλλαγής από ε-
νοποίηση.

Άρθρο 34
Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Το άρθρο 34 περιγράφει αναλυτικά τους κανόνες για
την κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων.

Άρθρο 35
Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς 

και κοινοπραξίες

Το άρθρο 35 περιγράφει τη µέθοδο της καθαρής θέσης
για την ενσωµάτωση των συγγενών οντοτήτων και των
κοινοπραξιών στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις κατά την αρχική αναγνώριση και τη µεταγε-
νέστερη επιµέτρηση.

Άρθρο 36
Σηµειώσεις των ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Το άρθρο 36 καθορίζει τις πληροφορίες που, επιπρό-
σθετα του άρθρου 29, πρέπει να δίδονται από τους οµί-
λους που συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
Πρώτη εφαρµογή

Το άρθρο 37 (παράγραφος 1) ρυθµίζει θέµατα πρώτης
εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, τα
κεφάλαια 4 έως και 7, καθώς και οι ορισµοί του παραρτή-
µατος Α΄ που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφα-
λαίων αυτών, τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχί-
ζουν µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014. Τα υπόλοιπα κεφά-
λαια , καθώς και οι ορισµοί του Παραρτήµατος Α΄ που
σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών τί-
θεται σε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2015, εκτός ε-
άν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η πρώτη εφαρµογή των κα-

νόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως και 7 αντιµετωπίζε-
ται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Ωστόσο, στην πα-
ράγραφο 3 παρέχεται διευκόλυνση στις οντότητες κατά
την πρώτη εφαρµογή, όταν η αναδροµική προσαρµογή
ορισµένων ή όλων των στοιχείων των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το α-
παιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 4.
Στην παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα, για λό-

γους διευκόλυνσης της µετάβασης, οι οντότητες να συ-
νεχίσουν να εµφανίζουν στον ισολογισµό τους κονδύλια
που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρό-
ντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο
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λογιστικό πλαίσιο, µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους
βάσει των φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο διάθεσή τους.
Λοιπά θέµατα της πρώτης εφαρµογής ρυθµίζονται

στις παραγράφους 6 και 7, ενώ διευκολύνσεις παρέχο-
νται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες στις πα-
ραγράφους 8 και 9.

Άρθρο 38
Καταργούµενες διατάξεις

Το άρθρο απαριθµεί τις υφιστάµενες διατάξεις που κα-
ταργούνται όταν τεθεί ισχύ το παρόν νοµοσχέδιο.

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων

Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν
υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου οι αγρότες
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 και άλλες
περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Στην παράγραφο 2 ο-
ρίζεται η υποχρέωση των υποκείµενων στο νόµο οντοτή-
των να συγκεντρώνουν κατάλληλα από το λογιστικό και

πληροφοριακό τους σύστηµα και να παρέχουν στις δη-
µόσιες αρχές τα λογιστικά ή στατιστικά δεδοµένα που α-
παιτεί η νοµοθεσία.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση διαρκούς

επιτροπής µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για
την υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του
παρόντος νόµου. Η επιτροπή δύναται να επεξεργάζεται
προτάσεις, για τη βελτίωση και την άµεση προσαρµογή
του παρόντος νόµου, στις εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς
λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, καθώς και
την λειτουργική διασύνδεσή του µε το φορολογικό και
λοιπό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείµενων ο-
ντοτήτων, προ της νοµοθέτησής τους. Οι προτάσεις αυ-
τές προϋποθέτουν τη δηµοσιοποίηση ανάλυσης των επι-
πτώσεων σε σχέση µε το διοικητικό κόστος και τα εκτι-
µώµενα οφέλη.

Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 40 παραθέτει ρυθµίσεις µεταβατικού χαρα-
κτήρα σχετικά µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτού του νόµου
λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισµοί του παραρ-
τήµατος Α΄.

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις
αυτού του νόµου:
α) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της ανώ-

νυµης εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης,
της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας και της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρ-

ρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή
έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορι-
σµένη 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 α-

τοµική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού
τοµέα που υποχρεούται στην εφαρµογή αυτού του νό-
µου από φορολογική ή άλλη νοµοθετική διάταξη.
δ) Κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που

ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το Δηµό-
σιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δηµοσίου, όταν δεν
εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/
2014.

3. Oι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέ-
ωση σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών τους καταστά-
σεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµι-
κής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002
(Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις α-
τοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους κα-
ταστάσεις:
α) Οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζο-

νται στο παράρτηµα αυτού του νόµου.
β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλά-

δα και είναι θυγατρικής οντότητας, οι µετοχές ή άλλες
κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγµένες σε οργανωµέ-
νη αγορά κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα-
τά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του Κανονισµού 1606/2002 της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατοµικά ή α-
θροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύ-
κλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του µέσου όρου των
εργαζόµενων της µητρικής.
γ) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 26 της

παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αρίθµ. 575/
2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής ε-
πάρκειας.
δ) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπη-

ρεσιών 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 πε-
ριουσία του ν. 2778/1999.
ζ) Οι ανώνυµες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών

συµµετοχών του ν. 2367/1995.
η) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-

λαίων του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ).
θ) Οι οντότητες χαρτοφυλακίου.
ι) Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει

άλλης νοµοθετικής διάταξης.
4. Κάθε άλλη οντότητα υποκείµενη στον παρόντα νό-

µο µπορεί, µε απόφαση της διοίκησής της, να εφαρµόζει
προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρµογή
Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή των
Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόµενες ετή-
σιες περιόδους από την πρώτη εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Α..

5. Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατο-
µικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των
Δ.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιηµένες χρηµατοοι-
κονοµικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων,
όταν υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιηµένων χρηµατο-
οικονοµικών καταστάσεων.

6. Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συ-
ντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βά-
σει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και
15 και την παρ. 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου.

7. Oι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες
που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το
Δηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δηµοσίου, όταν
εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του
ν. 4270/2014 εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15,
πλην των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του παρό-
ντος νόµου.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρµόζει, στο µέτρο που
δεν αντιβαίνουν το Καταστατικό της, µόνο τις διατάξεις
των άρθρων 3 έως και 15, πλην της παρ. 14 του άρθρου 5
του παρόντος νόµου. Η ίδια οντότητα συντάσσει Ισολο-
γισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), Κατά-
σταση αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα (σηµειώσεις), µε
βάση τους κανόνες και τα υποδείγµατα που ορίζονται α-
πό τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήµατος.

9. Οι οργανισµοί επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λει-
τουργούν µε τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου είτε µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κε-
φαλαίου (ΑΕΕΜΚ):
α) Επιµετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του ν. 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 γί-
νονται 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 πε-
ριόδου, στην Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιου-
σιακών 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, έξο-
δα και ζηµιές.

10. Οι οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρ-
θρου συντάσσουν Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέ-
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σης (ισολογισµό) του υποδείγµατος Β.11 και Κατάσταση
εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιό-
δου του υποδείγµατος Β.12.

11. Θέµατα άλλων απλοποιήσεων και απαλλαγών ανά
κατηγορία οντοτήτων ρυθµίζονται στο άρθρο 30 του πα-
ρόντος νόµου, σε ό,τι αφορά στις ατοµικές χρηµατοοι-
κονοµικές τους καταστάσεις.

Άρθρο 2
Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

1. Οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός
τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως
6 του παρόντος άρθρου.

2. Πολύ µικρές οντότητες. Πολύ µικρές οντότητες εί-
ναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισο-
λογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχι-
στον 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.
3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρ-

θρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών ο-
ντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών
τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

4. Μικρές οντότητες. Μικρές οντότητες είναι οι οντό-
τητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές οντότητες και κα-
τά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαί-
νουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κρι-
τήρια:
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.
5. Μεσαίες οντότητες. Μεσαίες οντότητες είναι οι ο-

ντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές οντό-
τητες και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογι-
σµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον α-
πό 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.
6. Μεγάλες οντότητες. Μεγάλες οντότητες είναι οι ο-

ντότητες οι οποίες 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 άτοµα.
7. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και

το καθαρό ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» που
αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι εκείνα των αντί-
στοιχων κονδυλίων των υποδειγµάτων χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων, ως εξής:
α) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου

«Σύνολο ενεργητικού» του υποδείγµατος ισολογισµού
Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αναλόγως.
β) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου

«Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του υποδείγµατος της

Κατάστασης αποτελεσµάτων Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αναλό-
γως.

8. Σε περίπτωση περιόδου διαφορετικής του δωδεκά-
µηνου, ο κύκλος εργασιών για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βά-
ση.

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει
τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2
και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρό-
ντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους
σκοπούς εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτού του νόµου η
αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την
περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιό-
δων.

10. Οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 1,
όταν δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή
2(γ) του άρθρου 1, εντάσσονται στις «µεγάλες» οντότη-
τες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 3
Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστή-
µατός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυ-
τής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου α-
ναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως
εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, αγορών και πωλήσεων
περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών,
φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε α-
σφαλιστικούς οργανισµούς.

2. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας παρακολουθεί
σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισµού, καθώς και κά-
θε µεταβολή αυτού.

3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου γίνεται µε τρόπο ανάλογο του µεγέ-
θους και της φύσης της οντότητας και σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.

4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των
αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
το κριτήριο της σηµαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου
17 του παρόντος νόµου δεν έχει εφαρµογή.

5. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να
παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των ε-
σόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων
και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό την κα-
τάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ο-
ντότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Το λογιστικό
σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και
τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξό-
δων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθα-
ρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση
µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογι-
κών δηλώσεων.

6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή
χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην τήρηση των αρχείων χρη-
σιµοποιούνται συντοµεύσεις ή σύµβολα, το νόηµά τους
ορίζεται µε σαφήνεια.

7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµ-
βανοµένων των τιµολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συ-
ντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογι-

13



στικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.
8. Το σχέδιο των λογαριασµών του Παραρτήµατος Γ

χρησιµοποιείται ως µέρος του λογιστικού συστήµατος
της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοµατολογία, στο
βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών,
καθώς και στο περιεχόµενό τους, όπως αυτό καθορίζεται
σε συνδυασµό µε τους ορισµούς του Παραρτήµατος Α
και τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων του Παραρτήµατος Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του
σχεδίου λογαριασµών για την κάλυψη των πληροφορια-
κών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρµογή
του παρόντος νόµου είναι ευθύνη της διοίκησης της ο-
ντότητας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κά-
λυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαί-
τερα, οι τίτλοι των λογαριασµών δύναται να προσαρµό-
ζονται, σύµφωνα µε τις καθιερωµένες ονοµατολογίες
ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπό-
ψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε
οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόµο έχει τη δυνα-
τότητα να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, όπως ι-
σχύει κατά την 31η Δεκεµβρίου 2014.

10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµο-
ποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα για την πα-
ρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου και τηρεί:
α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συ-

ναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο).
β) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαρια-

σµού (αναλυτικό καθολικό).
γ) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξή-

σεων και µειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς
και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύ-
γιο).

11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εµπί-
πτει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και επι-
λέγει, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, να καταρτίσει τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου
16 δύναται να µην τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου.

12. Όταν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου,
η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται, αντί του
λογιστικού συστήµατος της παραγράφου 10, να χρησι-
µοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα
για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα α-

πό πώληση εµπορευµάτων, από πώληση προϊόντων, από
παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων,

διακεκριµένα σε αγορές εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων
ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιου-
σιακών στοιχείων.
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές

προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφα-
λιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη
λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.
ε) Τις πάσης φύσεως ζηµίες.
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά

κατά είδος.

Άρθρο 4
Άλλα λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχεί-
ων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται
στις επόµενες παραγράφους, µε ηµεροµηνία αναφοράς
την ηµεροµηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµερο-
µηνία του ισολογισµού).

2. Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Στο αρχείο αυτό, µε τήρηση αναλυτικής µερί-
δας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική α-
ναγνώριση , καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, δη-
λαδή προσθήκη, αναπροσαρµογή, αποµείωση, διαγραφή
και απόσβεση επί του παγίου, µε ένδειξη των σωρευτι-
κών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο α-
ναφοράς. 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.

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτ-
λους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. Στο αρχείο αυ-
τό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε
σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της
λογιστικής αξίας τους.

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων: Στο αρχείο αυτό
καταχωρούνται:
α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύ-

ντοµη περιγραφή είδους, µονάδα µέτρησης και ποσότη-
τα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό
χώρο.
β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνο-

λική αξία επιµέτρησης του κάθε είδους.
γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων

δύναται να γίνεται µε έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπι-
στες και κατάλληλα τεκµηριωµένες.
δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά

µπορούν να µην απογράφονται.
5. Αρχείο αποθεµάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει

στην κατοχή της αποθέµατα κυριότητας άλλης οντότη-
τας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα
σχετικά αποθέµατα, κατά είδος και ποσότητα και διακε-
κριµένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύµφωνα µε τις περι-
πτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου.

6. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο
αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχο-
ντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, µε σύντοµη περιγραφή
και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτω-
ση, και της λογιστικής τους αξίας.

7. Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης. Στο αρχείο
αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαρια-
σµοί καθαρής θέσης.

8. Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυ-
τό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώ-
σεις, µε αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περί-
πτωση) και της λογιστικής τους αξίας.

9. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
σε ξένο νόµισµα. Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η
ποσότητα των µονάδων του ξένου νοµίσµατος για τα ε-
πιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκ-
φράζονται στο νόµισµα αυτό.

10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρ-
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θρο δύναται να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η
οντότητα ή από συνδυασµό αρχείων.

Άρθρο 5
Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρη-
σης αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος και κατάλληλων
λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου ή, σύµφωνα µε τα
Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστηµα και τα
λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά τους, σε ό,τι α-
φορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για
τους σκοπούς αυτού του νόµου.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά-
φου 1, τα λογιστικά αρχεία:
α) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως

προς τον εντοπισµό, την καταγραφή και την επεξεργα-
σία των λογιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις
συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας.
β) Συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νό-

µου.
γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του νό-
µου.

3. Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατό-
τητα σε ένα πρόσωπο, που διαθέτει τις απαιτούµενες
γνώσεις και εµπειρία, να αποκτά, εντός ευλόγου χρό-
νου, κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας του, των
τηρούµενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συ-
ναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η
οντότητα.

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας,
προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από
το αρµόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογρά-
φονται από το εξουσιοδοτηµένο µέλος (µέλη) του και
τον κατά το νόµο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυ-
τών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντό-
τητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά (τεκµή-
ρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντό-
τητα είτε από τους συναλλασσόµενους µε αυτήν είτε α-
πό τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν. Τα παραστατικά α-
ναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την α-
σφαλή ταυτοποίηση κάθε µίας συναλλαγής ή γεγονό-
τος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόµος.

6. Ο συναλλασσόµενος µε την οντότητα ή το τρίτο µέ-
ρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 του πα-
ρόντος άρθρου για λογαριασµό της οντότητας, οφείλει
να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόµενα παραστατι-
κά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτούµενες πληροφο-
ρίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης
υποχρέωσης και από τα δύο µέρη.

7. Η οντότητα εφαρµόζει κατάλληλες κατά την κρίση
της δικλίδες για:
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιµη

αλληλουχία τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συ-
ναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν µέχρι
το διακανονισµό τους.

β) Τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλου-
χίας τεκµηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση
των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά
αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυ-

θεντικότητα των παραστατικών (τεκµηρίων) της προη-
γούµενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιε-
χοµένου τους, µε σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευ-
σης αυτών και την τεκµηρίωση της συναλλαγής.

8. Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί µε κατάλληλες δι-
κλίδες τα παραλαµβανόµενα και αποστελλόµενα αποθέ-
µατα είτε έχουν τιµολογηθεί είτε όχι. Οµοίως παρακο-
λουθεί τα αποθέµατά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέ-
µατα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για
τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:
α) η πλήρης επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυν-

ση και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ε-
µπλεκόµενου µέρους,
β) η ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγα-

θών, και
γ) η ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση.
9. Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και ό-

ταν η οντότητα τηρεί µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα
τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιµολόγια πώ-
λησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτω-
ση, που εκδίδει ή λαµβάνει για τις σχετικές διακινήσεις
των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκ-
µηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν
έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντό-
τητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούµενες
πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αµελ-
λητί µε την παραλαβή των αποθεµάτων.

10. Από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να
παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα
δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθί-
σταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύ-
σεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

11. Στα τηρούµενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχω-
ρείται η ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση,
του σχετικού παραστατικού.

12. Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των
δεδοµένων των συναλλαγών ή γεγονότων στα λογιστι-
κά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι εφι-
κτό να προσδιοριστεί µε ασφάλεια το αρχικό περιεχόµε-
νο των αρχείων (δεδοµένα των συναλλαγών ή γεγονό-
των) και η ηµεροµηνία που έγινε η αλλαγή.

13. Η οντότητα µπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει
λογιστικά αρχεία µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφα-
λής πρόσβαση στις υποκείµενες πληροφορίες πριν τη
συγχώνευση ή συνένωσή τους.

14. Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρµόδιες αρχές ε-
ντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός ε-
άν άλλη νοµοθεσία απαιτεί άµεση πρόσβαση ή ρυθµίζει
διαφορετικά το θέµα.

15. Μία µητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία
θυγατρική δεν υπόκειται στο νόµο αυτόν, πρέπει να λαµ-
βάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι
η θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία µε τρόπο που παρέ-
χει τη δυνατότητα στη µητρική να συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις αυτού του νόµου.

16. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες
συνενώνονται σε µία ή σε περίπτωση αλλαγής του νοµι-
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κού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαµβάνει
την ευθύνη για τη συµµόρφωση των προηγούµενων ο-
ντοτήτων µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου.

17. Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρµόδιες αρ-
χές και στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, µε-
τάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη
γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νοµίσµα-
τος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα, αντί-
στοιχα. Η µετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρό-
νου που ορίζεται από τις αρµόδιες αρχές. Η µετατροπή
ποσών στο εθνικό νόµισµα γίνεται, σύµφωνα µε τις ρυθ-
µίσεις του άρθρου 27 του παρόντος νόµου.

18. Η οντότητα µπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο
(εξωτερικός λογιστής) την τήρηση µέρους ή του συνό-
λου του λογιστικού της συστήµατος ή τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της
τήρησης του λογιστικού συστήµατος ή της κατάρτισης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσω-
πο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη
σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο ή εν γένει την κείµενη νοµοθεσία, για τα λογι-
στικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

19. Όταν η οντότητα χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο για
την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύ-
πτει από τον παρόντα νόµο, το τρίτο µέρος έχει, στην
περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώ-
σεις συνεργασίας µε το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) ό-
πως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου µέρους µε
το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από
οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τον παρόντα
νόµο.

Άρθρο 6
Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων

1. Η ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γί-
νεται ως εξής:
α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέ-

ρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα παραστατικά
του κάθε µήνα γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του ε-
πόµενου µήνα.
β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, η ενη-

µέρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα παραστατικά
του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου γίνεται το αργότερο
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του τρι-
µήνου.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του

απαιτούµενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων.

2. Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων, όπου
συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο
που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε σχέ-
ση µε την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων της οντότητας.

3. Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντοµότερο χρό-
νο από:
α) Έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη
νοµοθεσία της χώρας.

Άρθρο 7
Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα
τηρεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου διαφυ-
λάσσονται για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νοµοθεσία.
2. Τα λογιστικά αρχεία µπορούν να διαφυλάσσονται σε

οποιαδήποτε µορφή, εφόσον υπάρχει σύστηµα αναζήτη-
σης, εµφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών,
για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

3. Ειδικά για κάθε τιµολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέ-
ον τα δεδοµένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα
και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του, σύµφωνα µε
τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 8
Τιµολόγιο πώλησης

1. Τιµολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται για κάθε
πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώ-
ρας ή άλλης χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλ-
λαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

2. Κάθε έγγραφο που περιλαµβάνει όλες τις πληροφο-
ρίες που απαιτούνται για το τιµολόγιο θεωρείται τιµολό-
γιο, µε την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή
υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιµολόγηση αποδέχεται το
έγγραφο αυτό.

3. Κάθε έγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί και αναφέ-
ρεται ειδικά και αναµφισβήτητα σε ένα αρχικό τιµολόγιο,
θεωρείται τιµολόγιο.

4. Ο όρος «τιµολόγιο» µπορεί να υποκαθίσταται ανα-
λόγως των καθιερωµένων πρακτικών σε διάφορους κλά-
δους της οικονοµίας.

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την
ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιµολόγιο για κάθε
πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τι-
µολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής µπορεί µε
προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τι-
µολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών
(αυτο-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος
και για λογαριασµό του πωλητή. Η συµφωνία για έκδοση
τιµολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλ-
λο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη
νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιµο-
λόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

6. Πιστωτικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο που εκδίδε-
ται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλ-
λων διαφορών.

7. Τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα τιµολόγια αποτελούν
µέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.

8. Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου από το λήπτη
των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτo-τιµολόγηση) ή από
τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για λογαριασµό του πω-
λητή, ο εκδότης του τιµολογίου παρέχει όλες τις απαι-
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τούµενες πληροφορίες για την τεκµηρίωση και καταχώ-
ρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαι-
ρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόµιµης υποχρέω-
σης.

9. Τo Δηµόσιο, οι περιφέρειες, οι νοµαρχίες, οι δήµοι
και κοινότητες και οι λοιποί οργανισµοί δηµοσίου δικαίου
δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για τις δρα-
στηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγµατοποιούν ως
δηµόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριό-
τητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώµατα, τέλη, εισφο-
ρές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται
µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται
σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε την ισχύου-
σα νοµοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.

10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές
µε πρόσωπα µη υπόχρεα στην έκδοση τιµολογίου, εκδί-
δουν σχετικό παραστατικό προς τεκµηρίωση και ανα-
γνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέ-
ρει:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολο-

γικού µητρώου του αντισυµβαλλόµενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγα-

θών ή την έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπηρε-
σιών.
δ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε

ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρε-
σιών.
ε) Την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περί-

πτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβα-

ρύνσεων.
11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του

παρόντος νόµου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές
µε οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτό το νόµο και
η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιµολόγιο
πώλησης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου
10 του παρόντος άρθρου.

12. Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασµό της ο-
ντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης
για λογαριασµό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάρι-
ση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για τις πωλήσεις
για λογαριασµό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαµβά-
νει τις απαιτούµενες πληροφορίες και αποστέλλεται από
τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση
κάθε νόµιµης υποχρέωσης.

13. Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
από τρίτο για λογαριασµό αγρότη παραγωγού, το έγγρα-
φο της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται τουλάχι-
στον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη πα-
ραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέω-
σης.

Άρθρο 9
Περιεχόµενο τιµολογίου

1. Το τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες εν-
δείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές

τιµολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µονα-
δικό τρόπο.

γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βά-
ση τον οποίο ο πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση
των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, µε βάση τον οποίο έλαβε

χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρε-
σιών.
ε) Την πλήρη επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του

πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαµβάνει
τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων α-

γαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία
παραπέµπει το τιµολόγιο.
ζ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε

ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρε-
σιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν συµπίπτει µε την η-
µεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή

Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία µο-
νάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την
αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συµπεριλαµ-
βάνονται στην τιµή µονάδας.
θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται.
ι) Το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρ-

µόζεται ειδικό καθεστώς, σύµφωνα µε το οποίο η πληρο-
φορία αυτή παραλείπεται.
ια) Τον όρο «Αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκ-

δίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.
ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη

της εθνικής νοµοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύµφωνα µε την
οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλ-
λάσσεται από το φόρο αυτόν.
ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του

Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου

µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
ιε) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου

κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθε-
στώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισµένα

αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Κα-
θεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής και αρ-
χαιολογικής αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά
καθεστώτα που ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµέ-
νων αγαθών και των αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλε-
κτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.
ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός α-

ντιπρόσωπος, κατά την έννοια της ισχύουσας νοµοθε-
σίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.

2. Τα ποσά του τιµολογίου µπορεί να εκφράζονται σε
οποιοδήποτε νόµισµα. Το ποσό Φ.Π.Α. του τιµολογίου
εκφράζεται και στο εθνικό νόµισµα.

3. Το τιµολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για
τους σκοπούς αυτού του νόµου.
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Άρθρο 10
Απλοποιηµένο τιµολόγιο και συγκεντρωτικό τιµολόγιο

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιηµένου τιµολογίου
σε κάθε µία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
α) Όταν το ποσό του τιµολογίου δεν υπερβαίνει το πο-

σό των 100 ευρώ, ή
β) όταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι έγγραφο της

παρ. 3 του άρθρου 8.
2. Το απλοποιηµένο τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις

ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
β) Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή

τις υπηρεσίες.
γ) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών

που προσφέρονται.
δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούµε-

νες πληροφορίες για τον υπολογισµό του.
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, σύµφωνα µε

την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο
και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που τροπο-
ποιούνται.

3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιµολογίου
το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγα-
θών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιµολόγιο
περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιµολόγιο ή
το απλοποιηµένο τιµολόγιο, κατά περίπτωση.

Άρθρο 11
Χρόνος έκδοσης τιµολογίου

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το
χρόνο που πραγµατοποιείται η αποστολή ή παράδοση
των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου καθορίζεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε-

σιών, τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η ηµέ-
ρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής α-
γαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περί-
πτωση.
β) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υ-

πηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιµολόγιο εκδίδεται
µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την περίοδο
στην οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται απαι-
τητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχε-
θεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπη-

ρεσίας, µε την απόκτηση του δικαιώµατος αυτού.
δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογί-

ου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιµολό-
γιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου
µήνα από το µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε
το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε-
σιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό τιµο-
λόγιο.
ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών

είναι το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το
τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το τέλος της ετή-
σιας περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η α-
ποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πι-
στοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συ-
ναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Άρθρο 12
Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών 

ή υπηρεσιών

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες
καταναλωτές, µπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώ-
λησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής
υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιµολογίου του άρθρου 8. Α-
ντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλε-
ται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά
τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές

στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το
στοιχείο αυτό µε µοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βά-

ση τον οποίο ο πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση
των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πω-

λητή των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται και τη µικτή

αξία πώλησης που αυτός αφορά.
3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών

συναλλαγών, δύναται να καθίσταται υποχρεωτική η ανα-
γραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόµενα στοιχεία
λιανικής πώλησης ορισµένων κατηγοριών υπηρεσιών ή
αγαθών, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, ύστερα από δηµοσίευση αξιολόγησης των διοι-
κητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε σχέση
µε το αναµενόµενο φορολογικό όφελος.

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδε-
ται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδι-
δόµενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των
50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο µε το ονοµατε-
πώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη.

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξοµοιώνεται κάθε
άλλο έγγραφο που περιλαµβάνει τα δεδοµένα του στοι-
χείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδεται
στον πελάτη.

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης µπορεί να φέρει ανά-
λογη ονοµασία, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συναλλα-
κτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νοµοθεσίας.

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώ-
τες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκ-
δίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιµο-
λόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδί-
δει το παραστατικό πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα
µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την
έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος
και για λογαριασµό της. Η συµφωνία για έκδοση παρα-
στατικού πώλησης από τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει
την οντότητα από τη νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει
ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε
σχετική ευθύνη, σύµφωνα µε αυτόν το νόµο.

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων
λιανικής ή τιµολογίων) γίνεται µε τη χρήση φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών που προβλέπει ο
ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων δύναται να τίθενται σε εφαρµογή τεχνικές προ-
διαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανι-
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σµών που είναι, σύµφωνα µε τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές
πρακτικές, µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας
και της ακεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανι-
κής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθµίζο-
νται θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των εν λόγω τε-
χνικών προδιαγραφών.

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία
λιανικής πώλησης µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλε-
κτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί
της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών της
παραγράφου 8.

11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων, ύστερα από δηµοσίευση αξιολόγησης των διοι-
κητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε σχέση
µε το αναµενόµενο φορολογικό όφελος, δύναται να α-
παλλάσσονται ορισµένες κατηγορίες οντοτήτων από
την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές
δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε
χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο.

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων
λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τε-
χνικό µέσο, αντί της εφαρµογής των παραγράφων 8 ή 10
του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλή-
σεις.

13. Η οντότητα µπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανι-
κής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση δια-
κοπής του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή
διακοπής της λειτουργίας του µέσου της παραγράφου 8,
λόγω τεχνικού προβλήµατος. Σε περίπτωση µη λειτουρ-
γίας του εξοπλισµού της παραγράφου 8 του παρόντος
άρθρου λόγω τεχνικού προβλήµατος, η οντότητα λαµβά-
νει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποκατάσταση της
λειτουργίας του εξοπλισµού χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προ-
βλήµατος. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων της παραγράφου 9 δύναται να ρυθµίζονται
θέµατα εφαρµογής αυτής της παραγράφου, καθώς και
να επιβάλλονται υποχρεώσεις ενηµέρωσης της Διεύθυν-
σης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
µικών.

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης
µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών
της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ηµερών
από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω µέ-
σου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρε-
σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Εσόδων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση
πληροφορίες:
α) Τον τύπο και το σειριακό αριθµό (κωδικό) του κατα-

σκευαστή του χρησιµοποιούµενου µέσου που απαιτείται
για την ταυτοποίηση του εν λόγω µέσου.
β) Την ηµεροµηνία απόκτησης και την ηµεροµηνία ορι-

στικής παύσης της χρήσης του µέσου.
15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα

στοιχεία λιανικής πώλησης µέσω τρίτου προσώπου (πά-
ροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης Η-
λεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών την επωνυ-
µία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου,
καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της χρή-
σης των υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πλη-

ροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από
την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του πα-
ρόχου.

Άρθρο 13
Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιµολόγιο)
εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο πα-

ράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδο-
ση των πωλούµενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοι-
χείο λιανικής πώλησης εκδίδεται µέχρι το τέλος του ε-
πόµενου µήνα από την παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλή-

ρωση της παροχής της υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπη-

ρεσίας, µε την απόκτηση του δικαιώµατος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή

κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδί-
δεται όταν µέρος της αµοιβής καθίσταται απαιτητό για
το µέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκλη-
ρωθεί και σε κάθε περίπτωση µε την ολοκλήρωση της υ-
πηρεσίας ή του έργου.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικό τιµολόγιο

1. Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή
σε έντυπη µορφή.

2. Ηλεκτρονικό τιµολόγιο, συµπεριλαµβανοµένου του
στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιµολό-
γιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον
παρόντα νόµο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε η-
λεκτρονική µορφή.

3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην α-
ποδοχή του, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ µέρους
του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τιµολόγηση.

4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιµολο-
γίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διά-
θεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει
υπηρεσίες, οι επαναλαµβανόµενες ενδείξεις στα διάφο-
ρα τιµολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο
φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών κάθε τιµολογίου.

Άρθρο 15
Αυθεντικότητα του τιµολογίου

1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα
του περιεχοµένου και η αναγνωσιµότητα του τιµολογίου
που λαµβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυ-
πη ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο
της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής
του.

2. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρµόζει τα κατάλληλα
στις περιστάσεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότη-
τας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµέ-
νου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Αυτό µπο-
ρεί να επιτυγχάνεται µε οποιεσδήποτε δικλίδες της ο-
ντότητας δηµιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλου-
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χία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συνδέουν κάθε τιµολόγιο
µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών,
και αντίστροφα.

3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότη-
τας του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου
µπορεί να διασφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά α-
ναφερόµενους τρόπους:
α) Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έ-

χει δηµιουργηθεί από έναν µηχανισµό δηµιουργίας α-
σφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πι-
στοποιητικό εγκεκριµένου φορέα, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125).
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυ-

τή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της
Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερί-
δα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά
µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση
διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευ-
σης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων µέσω ενός πα-

ρόχου υπηρεσιών πληρωµών που τελεί υπό την εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3862/
2010.
δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανι-

σµών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου
12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16
Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που κατα-
χωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωµατώνονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει
των διατάξεων του παρόντος νόµου.

2. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ενι-
αίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρου-
σίαση), τα αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία (στοι-
χεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέ-
ση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, κα-
θώς και τις χρηµατοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου.

3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων
οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαµβάνουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής

Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα-

κας).
δ) Την Κατάσταση Χρηµατοροών (Πίνακας).
ε) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).
4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων ο-

ντοτήτων του άρθρου 2, περιλαµβάνουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής

Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα-

κας).
δ) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).
5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πολύ µι-

κρών και µικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαµβά-
νουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής

Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).
6. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων

καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα υπο-
δείγµατα του Παραρτήµατος Β: υπόδειγµα Β.1.1 ή Β.1.2
(Ισολογισµός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Β.2.1 ή
Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και
Β.4 (Κατάσταση Χρηµατοροών).

7. Οι πολύ µικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτί-
ζουν συνοπτικό Ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5 και
συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµα-
τος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη
νοµοθεσία.

8. Οι πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου
1 του παρόντος νόµου δύνανται, εναλλακτικά της παρα-
γράφου 7, να καταρτίζουν µόνο την Κατάσταση Αποτε-
λεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, εφόσον δεν προβλέπε-
ται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία.

9. Τα κονδύλια των υποδειγµάτων χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων στο παράρτηµα Β του νόµου παρου-
σιάζονται διακεκριµένα χωρίς συµψηφισµούς.

10. Η δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων δεν µεταβάλλεται από περίοδο σε πε-
ρίοδο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1β του
άρθρου 17 του παρόντος νόµου.

11. Απόκλιση από τη δοµή και το περιεχόµενο των υ-
ποδειγµάτων του παραρτήµατος Β΄ επιτρέπεται µόνο
στις εξής περιπτώσεις:
α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηµατοοι-

κονοµικών καταστάσεων υπό τον όρο ότι θα τηρείται η
διάρθρωση των υποδειγµάτων.
β) Νέα κονδύλια µπορούν να προστίθενται, υπό τον ό-

ρο ότι το περιεχόµενό τους δεν περιλαµβάνεται σε άλλο
κονδύλι προβλεπόµενο στα υποδείγµατα.
γ) Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-

ων µπορούν να συγχωνεύονται όταν:
γ.1) τα ποσά τους είναι ασήµαντα σε σχέση µε τους

σκοπούς της εύλογης παρουσίασης της παρ. 2 του άρ-
θρου 16 ή και
γ.2) η συγχώνευση παρέχει µεγαλύτερη σαφήνεια.
12. Η µορφή, το περιεχόµενο και η ονοµατολογία των

κονδυλίων και των λογαριασµών των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων προσαρµόζονται εάν απαιτείται από
την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της ο-
ντότητας.

Άρθρο 17
Γενικές αρχές σύνταξης 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται
µε σαφήνεια, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές
του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότη-
τας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιµοποιούνται µε συνέ-

πεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η
συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.
Σε περιπτώσεις αλλαγής αυτών, έχει εφαρµογή το άρ-
θρο 28 αυτού του νόµου.
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β) Όταν τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (ή πε-
ριόδων, όταν παρουσιάζονται περισσότερες περίοδοι)
δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας
περιόδου, τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (περιό-
δων) προσαρµόζονται αναλόγως, ώστε να γίνουν συ-
γκρίσιµα.
γ) Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του

ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων γίνε-
ται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συµψη-
φισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε-
ων ή µεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός
εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται από τον παρόντα
νόµο.
δ) Όλες οι αρνητικές προσαρµογές της αξίας των πε-

ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αναγνωρί-
ζονται στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, ανεξάρτητα
από το εάν το αποτέλεσµα της περιόδου είναι κέρδος ή
ζηµία.
ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστα-

σης αποτελεσµάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα
περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της
αρχής του δουλευµένου.
στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστα-

σης αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε προηγούµενη
περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βά-
σει των προβλέψεων του παρόντος νόµου, αναγνωρίζο-
νται στην τρέχουσα περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 28
του παρόντος νόµου.
ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος νό-

µου, τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισµού σε κάθε πε-
ρίοδο συµφωνούν µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της
προηγούµενης περιόδου.
η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας α-

ξιολογείται τουλάχιστον για διάστηµα 12 µηνών µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νό-

µου, κέρδη που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί την ηµερο-
µηνία του ισολογισµού, δεν αναγνωρίζονται.

2. Κάθε κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων αναγράφεται µαζί µε το αντίστοιχο ποσό της προη-
γούµενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
ποσά σε καµία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπε-
ται.

3. Στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης ανα-
γνωρίζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση απο-
τελεσµάτων, κατά περίπτωση. Η µη αναγνώριση των
στοιχείων αυτών δεν υποκαθίσταται από σχετική γνω-
στοποίηση στο προσάρτηµα.

4. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία των πινά-
κων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του άρθρου
16.

5. Οι απαιτήσεις αυτού του νόµου σχετικά µε την ανα-
γνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ε-
νοποίηση, µπορεί να παραβλέπονται, µόνο εάν η επίπτω-
ση της µη συµµόρφωσης προς αυτές δεν είναι σηµαντι-
κή.

6. Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαµβά-
νοντας υπόψη την οικονοµική ουσία των συναλλαγών ή
γεγονότων.

7. Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµι-
κές τους καταστάσεις, σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθο-

ρίζεται στον παρόντα νόµο δύνανται να αναζητούν ερ-
µηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο
βαθµό που οι ρυθµίσεις των προτύπων αυτών είναι συµ-
βατές µε τον παρόντα νόµο.

8. Γεγονότα που έγιναν εµφανή µετά την λήξη της πε-
ριόδου (ηµεροµηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ηµε-
ροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο όργανο εγκρίνει τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για δηµοσιοποίηση, α-
ναγνωρίζονται στην κλειόµενη περίοδο, εφόσον αναφέ-
ρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της
περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισµού
και της κατάστασης αποτελεσµάτων.

9. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή µιας
διάταξης του παρόντος νόµου έρχεται σε σύγκρουση µε
την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί
εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη
διάταξη αυτή προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση
της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περι-
πτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.

10. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσ-
σονται µε βάση τη θεµελιώδη παραδοχή της συνέχισης
της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων επιµετρώνται, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5 του πα-
ρόντος νόµου.

11. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συ-
ντάσσονται µε βάση τη θεµελιώδη παραδοχή της συνέχι-
σης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου:
α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στις καθαρές

ρευστοποιήσιµες αξίες τους.
β) Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψε-

ων, επιµετρώνται στα ποσά που αναµένεται να απαιτη-
θούν για τον διακανονισµό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άρθρο 18
Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

1. Ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία. Τα
στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτή-
σης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο
κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνο-
νται, µεταξύ άλλων:
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν

εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζο-
νται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25.
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται

ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, πληρού-
νται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέ-

ρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοι-
χεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή διά-
θεση.
δ2) Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά

θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των απο-

δοτέων σε αυτά ποσών κόστους.
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Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρί-
ζεται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25.
ε) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή

αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων στοιχείων, όταν η
σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως α-
ποτέλεσµα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης
του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, για σκο-
πούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχε-
τίζεται µε την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια µιας
συγκεκριµένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα
παραχθέντα αποθέµατα.

2. Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία
α) Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου

περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται
για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας
για την οποία προορίζεται.
β) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµ-

βάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, ερ-
γασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν
λόγω πάγιο στοιχείο.
γ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµ-

βάνει επίσης µια εύλογη αναλογία σταθερών και µετα-
βλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω
πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρο-
νται στην περίοδο κατασκευής.
δ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου µακράς

περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µπορεί να επιβαρύ-
νεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος
που αναλογούν σε αυτό.
ε) Ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία επιµετρώ-

νται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ηµε-
ροµηνία του ισολογισµού.
στ) Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της πα-

ραγράφου 1, εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοι-
χεία, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, δεν αναγνω-
ρίζονται.

3. Προσαρµογή αξιών
α) Αποσβέσεις
α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έ-

χουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβε-
ση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο εί-
ναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υ-
πολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµι-
κή ζωή του.
α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλο-

γής της κατάλληλης µεθόδου απόσβεσης για τη συστη-
µατική κατανοµή της αξίας του παγίου στην ωφέλιµη οι-
κονοµική ζωή του.
α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε µε τη σταθερή µέ-

θοδο είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο είτε µε τη µέθοδο των
παραγόµενων µονάδων.
α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώ-

σεις αυτής µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε
απόσβεση.
α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια

στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση,
δεν αποσβένονται.
α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε

απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην πε-
ρίπτωση αυτήν τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετή-
σιο έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους.
α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα

περιουσιακά στοιχεία µε ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να

προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, µε πε-
ρίοδο απόσβεσης τα δέκα έτη.
β) Αποµείωση
β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται

στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έ-
λεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχε-
τικές ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η
ανακτήσιµη αξία ενός παγίου καταστεί µικρότερη από τη
λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµιάς αποµείω-
σης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνι-
µου χαρακτήρα.
β.2) Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν

(i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού
που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της
κανονικής χρήσης του, (ii) δυσµενείς µεταβολές στο τε-
χνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της οντό-
τητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων
ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθα-
νόν να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης
αξίας του στοιχείου, και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ε-
νός στοιχείου.
β.3) Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτε-

λέσµατα ως έξοδο.
β.4) Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτε-

λέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν
να υφίστανται.
β.5) Ειδικά, η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστρο-

φή της ζηµίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη λο-
γιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνω-
ριστεί η ζηµία αποµείωσης.

4. Παύση αναγνώρισης παγίων
α) Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ι-

σολογισµό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν
αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από
τη χρήση ή τη διάθεσή του.
β) Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την παύση α-

ναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η δια-
φορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν
υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.
γ) Το κέρδος ή η ζηµία από την παύση αναγνώρισης

παγίου στοιχείου περιλαµβάνεται στην κατάσταση απο-
τελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να ανα-
γνωρίζεται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον
παρόντα νόµο.

5. Χρηµατοδοτική µίσθωση
α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην ο-

ντότητα (µισθωτής) µε χρηµατοδοτική µίσθωση αναγνω-
ρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας µε το κό-
στος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό
είχε αγοραστεί, µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης
υποχρέωσης προς την εκµισθώτρια οντότητα (υποχρέω-
ση χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν
λόγω πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται λογιστικά βάσει
των προβλέψεων του παρόντος νόµου για τα αντίστοιχα
ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης αντιµετωπίζεται ως δάνειο, το δε µίσθωµα δια-
χωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και
σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξο-
δο.
β) Από την πλευρά του εκµισθωτή, τα περιουσιακά

στοιχεία που εκµισθώνονται σε τρίτους δυνάµει χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης εµφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις
µε ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Με-
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ταγενέστερα η απαίτηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης α-
ντιµετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε µίσθωµα δια-
χωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και
σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έσο-
δο.
γ) Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια

επαναµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, λογιστι-
κά αντιµετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυηµένος δα-
νεισµός. Το εισπραττόµενο από την πώληση ποσό ανα-
γνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία µειώνεται µε τα κατα-
βαλλόµενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρί-
ζονται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Τα πωληθέντα
στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογι-
σµό ως περιουσιακά στοιχεία.

6. Λειτουργική µίσθωση
α) Ο εκµισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισµό

του τα εκµισθωµένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βά-
σει λειτουργικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τη φύση του
κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα µισθώµατα αναγνωρί-
ζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέ-
θοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν
µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο αντι-
προσωπευτική για την κατανοµή του εσόδου των µισθω-
µάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.
β) Ο µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης α-

ναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έξοδα στα αποτελέσµατα
µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης,
εκτός εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσό-
τερο αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εξόδου
των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.

Άρθρο 19
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

1. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζο-
νται αρχικά στο κόστος.

2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρη-
µατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτή-
σεως µείον ζηµίες αποµείωσης.

3. Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρι-
σης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε την σταθερή
µέθοδο, αντί του κόστους της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους
έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων. H µέθοδος του αποσβέσιµου κό-
στους κτήσης χρησιµοποιείται µόνο κατά την επιµέτρη-
ση έντοκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχεί-
ων. Ως έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκµαίρεται ότι ε-
µπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό
δεν ορίζεται ρητά.

4. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπό-
κεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές
ενδείξεις.

5. Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται ό-
ταν:
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµι-

κές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηµατο-
οικονοµικών στοιχείων, ή
β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από

την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη α-
ξία υπάρχει), ή

γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυ-
ξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων
που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία.

6. Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία
του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντό-
τητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

7. Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει α-
πό ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το
µεγαλύτερο από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα

ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε
τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου, ή 
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το α-

παιτούµενο κόστος πώλησης.
8. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατά-

σταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε
αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα
είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά απο-
µείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείω-
σης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση εί-
ναι µόνιµου χαρακτήρα.

9. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικο-
νοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των τα-

µιακών ροών του στοιχείου, ή
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και

τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοι-
χείου αυτού.

10. Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικο-
νοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρ-
δος ή ζηµία στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνε-
ται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού
στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που
αναλαµβάνεται).

11. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία πα-
ρουσιάζονται στον ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα ή
ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοί-
κησης της οντότητας και τον συµβατικό ή εκτιµώµενο
χρόνο διακανονισµού τους.

Άρθρο 20
Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών

1. Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης.

2. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το
σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν
αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

3. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας
προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθό-
δους κοστολόγησης και περιλαµβάνει:
α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργα-

σίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λό-
γω στοιχείο, και
β) µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών

εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο,
στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίο-
δο παραγωγής.

4. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν
το κόστος παραγωγής.
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5. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να
καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την προοριζόµενη
χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπο-
ρεί να επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων,
κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λό-
γω αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο.

6. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµε-
τρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κό-
στους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.

7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος:
α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο «Πρώτο Ει-

σαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη µέθοδο του µέ-
σου σταθµικού όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά αποδε-
κτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν
– Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται.
β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµα-

τα που έχουν παρόµοια φύση και χρήση από την οντότη-
τα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση, διαφο-
ρετικές µέθοδοι µπορεί να δικαιολογούνται.
γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντι-

καταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που πα-
ράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζε-
ται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους.

8. Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµα-
ντικές για το µέγεθος της οντότητας µπορούν να αντιµε-
τωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

Άρθρο 21
Προκαταβολές δαπανών και λοιπά 

µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

1. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κό-
στος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα ε-
πιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησι-
µοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου
και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

2. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοι-
χεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μετα-
γενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ
κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις

1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικο-
νοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφει-
λόµενο ποσό τους.

2. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, κα-
θώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη
των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα
της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθη-
καν αρχικά.

3. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρη-
µατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφει-
λόµενα ποσά.

4. Αντί της εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 3 του
παρόντος άρθρου, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα
στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον
κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική επί-
πτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων.

5. Ειδικότερα, για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονο-

µικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου, η αρχική αναγνώριση των χρηµατοοι-
κονοµικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που
αναλαµβάνεται, λαµβανοµένων υπόψη των ποσών που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και
το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη αυτών.

6. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέ-
σµατα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών
στοιχείων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 παρά-
γραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου.

7. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικο-
νοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέ-
σµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

8. Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικο-
νοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυ-
σχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξό-
φληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικο-
νοµικής υποχρέωσης.

9. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµα-
τοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβά-
ζεται σε ένα τρίτο µέρος και του ανταλλάγµατος που κα-
ταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας
τυχόν άλλων, εκτός µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιου-
σιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που α-
ναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

10. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι µη χρη-
µατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά
και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό
που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.

11. Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχι-
κά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό πο-
σό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό
τους.

12. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµε-
τρώνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών
που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό
τους, αντί της επιµέτρησης της παραγράφου 11, εάν η ε-
πιµέτρηση µε βάση την παρούσα αξία αναµένεται να έχει
σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, έναντι της επιµέτρησης µε βάση το ονο-
µαστικό ποσό.

13. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζο-
µένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζο-
νται και επιµετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νο-
µοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισο-
λογισµού είτε µε βάση αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο,
εάν η αναλογιστική µέθοδος έχει σηµαντική επίπτωση
στις οικονοµικές καταστάσεις.

14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτί-
µησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονο-
µικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προ-
βλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιό-
δου στην οποία προκύπτουν.

Άρθρο 23
Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι

1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοι-
χεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην πε-
ρίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται
οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζο-

24



νται µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστι-
κά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατι-
κές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους
στα αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε
τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της
λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές επιχο-
ρηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υ-
πάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επι-
χορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα απο-
τελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχο-
ρηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα.

3. Αναβαλλόµενοι φόροι. Οι οντότητες δύνανται να α-
ναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες
που αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να ανα-
γνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές υπο-
χρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές α-
παιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι σφόδρα
πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Χρεωστικά και
πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φόρων υπόκει-
νται σε συµψηφισµό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά πα-
ρουσιάζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση απο-
τελεσµάτων.

4. Ο αναβαλλόµενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο
είτε υποχρέωση, αναγνωρίζεται αρχικά και επιµετράται
µεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρ-
µογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε
προσωρινή διαφορά.

5. Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορο-
λογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του ισολογισµού που
προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε
µείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της
κατάστασης αποτελεσµάτων. Κατ΄ εξαίρεση, οι διαφο-
ρές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υπο-
χρεώσεις των οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται
στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται οµοίως κατ΄ ευθείαν
στην καθαρή θέση, σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του
σχετικού κονδυλίου.

Άρθρο 24
Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

1. Εναλλακτικά των οριζόµενων στα άρθρα 18 έως 23,
παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να επιµετρώνται µε-
ταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλο-
γη αξία τους.

2. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός
κονδυλίου του ισολογισµού επιµετράται, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, όλα τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις παρόµοιας φύσης του σχετικού κονδυ-
λίου επιµετρώνται στην εύλογη αξία.

3. Η επιµέτρηση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται
µόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωσης µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η
εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέω-
σης δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο

αυτό επιµετράται µε τη µέθοδο του κόστους.
4. Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία για

χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως «Διαθέ-
σιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοι-
χεία», «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του εµπορικού χαρ-
τοφυλακίου» και «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχό-
µενα για αντιστάθµιση», η επιµέτρηση αυτή εφαρµόζεται
στο σύνολο των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και των τριών κατηγοριών.

5. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα
α) Κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιµέτρηση των

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην εύλογη αξία τους
αναγνωρίζονται, κατά στοιχείο ακινήτου, ως διαφορά
στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Ζηµιές (αρνητικές διαφορές) από την επιµέτρηση

των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην εύλογη αξία
τους πρώτα συµψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική δια-
φορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσια-
κό στοιχείο και το αποµένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζη-
µία αποµείωσης στα αποτελέσµατα της περιόδου που
προκύπτει.
γ) Το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρ-

δος) της καθαρής θέσης µπορεί να µεταφέρεται κατευ-
θείαν στα αποτελέσµατα εις νέο, στο βαθµό που το σχε-
τικό ποσό έχει καταστεί πραγµατοποιηµένο. Η µεταφο-
ρά γίνεται είτε σταδιακά, καθώς το περιουσιακό στοιχείο
αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά την διαγραφή ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο διάθεση του στοιχείου από το οποίο
προέρχεται η σχετική διαφορά.
δ) Η εύλογη αξία ενός στοιχείου, εφόσον έχει επιλε-

γεί η εν λόγω µέθοδος για την επιµέτρησή του, επανε-
κτιµάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περί-
πτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από
την εύλογη αξία του.
ε) Η εύλογη αξία ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων ε-

κτιµάται κανονικά από επαγγελµατία εκτιµητή που δια-
θέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη δε-
δοµένα της αγοράς και, σύµφωνα µε τις αρχές των προ-
τύπων του κλάδου της εκτιµητικής.
στ) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που παρακολου-

θούνται σε εύλογες αξίες υπόκεινται σε απόσβεση όταν
έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή. Η απόσβεση αυτή υ-
πολογίζεται µε βάση την αναπροσαρµοσµένη αξία.

6. Επενδυτικά ακίνητα
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των επενδυτικών

ακινήτων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως
κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που
προκύπτουν.
β) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιο-

ρίζεται τουλάχιστον ανά διετία, και σε κάθε περίπτωση
όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογι-
στική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύ-
λογη αξία του.
γ) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων εκτιµάται

κανονικά από επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα κα-
τάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της
αγοράς και, σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του
κλάδου της εκτιµητικής.
δ) Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται στην εύ-

λογη αξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
α) Όταν εφαρµόζεται επιµέτρηση στην εύλογη αξία,
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τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην
εύλογη αξία τους µείον το κόστος που απαιτείται για τη
διάθεσή τους.
β) Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώ-

νται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβε-
ση.
γ) Διαφορές από την επιµέτρηση των βιολογικών περι-

ουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζο-
νται ως κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα της περιόδου
που προκύπτουν.

8. Αποθέµατα εµπορευµάτων
α) Εµπορεύµατα οι τιµές των οποίων διαπραγµατεύο-

νται σε οργανωµένες αγορές και τα οποία προορίζονται
για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών,
µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, µείον
το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους.
β) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των εν λόγω στοι-

χείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη
ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύ-
πτουν.

9. Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιου-
σιακά στοιχεία
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των διαθεσίµων

για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλο-
γη αξία τους (κέρδη ή ζηµίες) αναγνωρίζονται ως στοι-
χείο (διαφορά) της καθαρής θέσης, στην περίοδο που
προκύπτουν.
β) Το κονδύλι της καθαρής θέσης της περίπτωσης α΄

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα όταν τα εν λόγω στοι-
χεία διαγραφούν, ή όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµή-
ρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 19.
γ) Οι ζηµιές αποµείωσης της περίπτωσης β΄ αναστρέ-

φονται στα αποτελέσµατα, όταν οι λόγοι που τις προκά-
λεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζηµίες απο-
µείωσης από τίτλους καθαρής θέσης (συµµετοχικούς τίτ-
λους) αναστρέφονται κατευθείαν στην καθαρή θέση και
όχι µέσω αποτελεσµάτων.

10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του ε-
µπορικού χαρτοφυλακίου και χρηµατοοικονοµικές υπο-
χρεώσεις που αποτελούν µέρος του εµπορικού χαρτο-
φυλακίου
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των εν λόγω στοι-

χείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη
ή ζηµιές στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν κα-

τέχονται για σκοπούς αντιστάθµισης θεωρούνται µέρος
του εµπορικού χαρτοφυλακίου.

11. Παράγωγα για αντιστάθµιση
α) Παράγωγα αντιστάθµισης εύλογης αξίας:
α1) Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία,

τόσο το αντισταθµισµένο στοιχείο (για τον κίνδυνο που
αντισταθµίζεται) όσο και το αντίστοιχο µέσο αντιστάθµι-
σης επιµετρώνται στην εύλογη αξία.
α2) Διαφορές από την επιµέτρηση του αντισταθµισµέ-

νου στοιχείου και του αντίστοιχου µέσου αντιστάθµισης
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της κατάστασης απο-
τελεσµάτων, στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. Κέρδη

και ζηµιές από την επιµέτρηση του µέσου αντιστάθµισης
αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέ-
σης στην περίοδο που προκύπτουν. Αυτό το στοιχείο
(διαφορά) της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέ-
σµατα στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθµισµένες

ταµειακές ροές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
γ) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των αντισταθµι-

σµένων στοιχείων και των αντίστοιχων µέσων αντιστάθ-
µισης υπό α΄ ή β΄ ανωτέρω, όταν αναγνωρίζονται ως
κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα συγχωνεύονται σε έ-
να κονδύλι.
δ) Η λογιστική της αντιστάθµισης της παραγράφου αυ-

τής εφαρµόζεται εφόσον τεκµηριώνεται η ύπαρξη σχέ-
σης αντιστάθµισης και η αντιστάθµιση αυτή είναι αποτε-
λεσµατική.

12. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιου-
σιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ορίζεται ως εξής:
α) Η αγοραία αξία, στην περίπτωση χρηµατοοικονοµι-

κών στοιχείων για τα οποία υπάρχει αγορά που δηµιουρ-
γεί αξιόπιστες τιµές.
β) Εάν η αγοραία αξία δεν είναι άµεσα διαθέσιµη για έ-

να στοιχείο, αλλά µπορεί να εντοπιστεί για συστατικά
του στοιχείου ή για ένα παρόµοιο στοιχείο, η εύλογη α-
ξία µπορεί να προσδιοριστεί από τα συστατικά στοιχεία ή
το παρόµοιο στοιχείο.
γ) Στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για

τα οποία δεν µπορεί να εντοπιστεί µια αξιόπιστη αγορά,
η αξία που προκύπτει από γενικά αποδεκτά µοντέλα και
τεχνικές µέτρησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα µοντέλα και
οι τεχνικές διασφαλίζουν µια εύλογη εκτίµηση της αγο-
ραίας αξίας.

13. Σύµβαση επί εµπορευµάτων που δίνει σε κάθε συµ-
βαλλόµενο µέρος το δικαίωµα διακανονισµού αυτής σε
µετρητά ή σε κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο,
θεωρείται ως παράγωγο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, ε-
κτός εάν:
α) Η σύναψη της σύµβασης έγινε για να καλυφθούν οι

αναµενόµενες, κατά το χρόνο της αγοράς και µεταγενέ-
στερα, απαιτήσεις της οντότητας σε ότι αφορά την αγο-
ρά, χρήση ή πώληση του εµπορεύµατος, και η κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων εξακολουθεί να ισχύει.
β) Η σύµβαση ορίσθηκε ως σύµβαση επί εµπορευµά-

των κατά τη σύναψή της, και
γ) Αναµένεται να διακανονιστεί µε παράδοση των ε-

µπορευµάτων.
14. Μεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων µεταξύ επιµέρους κατηγοριών:
α) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από

και προς την κατηγορία «εµπορικό χαρτοφυλάκιο» δεν
επιτρέπεται.
β) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από

την κατηγορία «Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοι-
χεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη» προς την κατηγορία
«Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» ε-
πιτρέπεται µόνο όταν η οντότητα πάψει να έχει την πρό-
θεση να διακρατήσει τα στοιχεία αυτά µέχρι τη λήξη
τους. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά µεταξύ λογιστι-
κής αξίας του µεταφερόµενου στοιχείου και εύλογης α-
ξίας του κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς αναγνωρί-
ζεται στην καθαρή θέση και υπόκειται στον χειρισµό της
παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
γ) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από

την κατηγορία «Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµι-
κά στοιχεία» προς την κατηγορία «Μη παράγωγα χρηµα-
τοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη», ε-
πιτρέπεται µόνο όταν η οντότητα αποφασίσει ότι έχει ε-
φεξής την πρόθεση να διακρατήσει τα στοιχεία αυτά µέ-
χρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διαφορές
εύλογης αξίας της καθαρής θέσης από τα εν λόγω στοι-
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χεία αποσβένεται τµηµατικά µέχρι τη λήξη τους.
Άρθρο 25

Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων

1. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο ενδεδειγµένο κα-
τά περίπτωση κονδύλι και βάσει των παραγράφων 2 έως
14 κατωτέρω.

2. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην
οποία καθίστανται δουλευµένα.

3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται ό-
ταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίν-

δυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά
τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν

να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή
η εισροή τους στην οντότητα.

4. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστι-
κά συµβόλαια αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολο-
κλήρωσης (µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και ε-
φόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµι-
κού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, µπορεί να
εφαρµόζεται η µέθοδος της ολοκληρωµένης σύµβασης,
όταν δεν επηρεάζονται σηµαντικά τα µεγέθη των χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων.

5. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσια-
κών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζο-
νται ως εξής:
α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο

του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο.
β) Tα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη

συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν ε-
γκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη
διανοµή τους.
γ) Tα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών ό-

ρων.
6. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 4 του παρόντος

άρθρου επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επι-
στροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.

7. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος
άρθρου αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έ-
ξοδα.

8. Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών
από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, ανα-
γνωρίζονται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.

9. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιου-
σιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν
τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται
από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

10. Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει
των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου στην κατάσταση α-
ποτελεσµάτων.

11. Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατά-
σταση αποτελεσµάτων µε το καθαρό ποσό τους.

12. Τα έξοδα περιλαµβάνουν:
α) Tα έξοδα ίδρυσης.
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περί-

πτωση, των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµέ-

νων, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων για µελλοντι-
κές παροχές.

δ) Tα έξοδα έρευνας.
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοι-

χείων.
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.
ι) Τα έξοδα και τις ζηµιές που προκύπτουν από την επι-

µέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
ια) Τις ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή περι-

ουσιακών στοιχείων.
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζο-

νται µε το καθαρό ποσό τους.
ιγ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και

αναβαλλόµενο, κατά περίπτωση.
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περι-

λαµβάνεται στις προηγούµενες κατηγορίες.
13. Κάθε δαπάνη της παραγράφου 12 αναγνωρίζεται

και ταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε κα-
τάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον
ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, βάσει των ρυθµίσε-
ων του παρόντος νόµου.

14. Όταν συµφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαµβά-
νουν όρους για αναβολή της πληρωµής, είναι πιθανόν το
σχετικό ποσό να ενσωµατώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσο-
δο ή κόστος επιµετράται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθο-
δο, αντί της επιµέτρησης στο ονοµαστικό ποσό, εάν το
αποσβέσιµο κόστος εκτιµάται ότι έχει σηµαντική επίπτω-
ση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου
αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσµατα.

Άρθρο 26
Στοιχεία της καθαρής θέσης

1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της ο-

ντότητας, συµπεριλαµβανοµένου:
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού, και
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον

υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση κεφαλαιοποίησής της και
υποχρέωση της οντότητας για έκδοση µετοχών ή άλλων
συµµετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός
δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της εισφοράς.
β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων

της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή του καταστατι-
κού.
γ) Τα αποτελέσµατα εις νέο.
δ) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που
αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέ-
σης βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόµου.
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας,

όταν συντρέχει περίπτωση, που παρουσιάζονται ως ξε-
χωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.
στ) Κέρδη και ζηµιές από την διάθεση ή ακύρωση ιδίων

τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, που
αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχω-
ριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.

2. Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου 1α
και 1ε του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται αρχικά και
επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους πο-
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σά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3. Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθα-

ρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου
αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περί-
πτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.

4. Κέρδη από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία που αναγνωρίζονται
στην καθαρή θέση δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν,
πριν πραγµατοποιηθούν.

Άρθρο 27
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα

1. Μια συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά
την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτί-
ζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότη-
τας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη
συναλλαγή.

2. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισο-

τιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.
β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξέ-

νο νόµισµα και επιµετρώνται στο ιστορικό κόστος, µετα-
τρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.
γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξέ-

νο νόµισµα και επιµετρώνται στην εύλογη αξία, µετατρέ-
πονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη
αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντι-
µετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετω-
πίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 24.

3. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από
τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µε-
τατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία
µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά την σύ-
νταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου
που προκύπτουν.

4. Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νο-
µισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθα-
ρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρί-
ζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέ-
ση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται
στα αποτελέσµατα κατά την διάθεση της αλλοδαπής
δραστηριότητας.

Άρθρο 28
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών

και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών

1. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορ-
θώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη διόρ-
θωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων,

των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευ-
τική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη
της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφο-

ρά την επίδραση επί των λογιστικών µεγεθών της συ-
γκριτικής περιόδου.

2. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνω-

ρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προ-
κύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντι-
κές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν
αναγνωρίζονται αναδροµικά.

3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον
εντοπισµό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 29
Προσάρτηµα (σηµειώσεις) 

επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Η κατάρτιση του προσαρτήµατος των χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:
α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν

τις πληροφορίες µιας παραγράφου του παρόντος άρ-
θρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες
προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέ-
χουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συµφωνία µε
τα οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρ-
θρου.
β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηµατοοι-

κονοµικών καταστάσεων παρατίθενται µε τη σειρά µε
την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις.
γ) Όταν γίνεται χρήση συντοµεύσεων, διαγραµµάτων

ή συµβόλων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, δί-
νονται µε σαφήνεια οι απαιτούµενες για την κατανόησή
τους πληροφορίες. Ειδικότερα γνωστοποιείται η µονάδα
µέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατι-
θέµενων αριθµών.
δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθε-

νται στους πίνακες των χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων, οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην επαναλαµβά-
νονται στο προσάρτηµα.

2. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ε-
πεξηγηµατικές πληροφορίες και αναλύσεις των παρα-
γράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν
προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόµου.

3. Πληροφορίες σχετικά µε:
α) Την επωνυµία της οντότητας.
β) Το νοµικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένη η

οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της

συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ µικρή, µικρή,

µεσαία, µεγάλη, δηµοσίου συµφέροντος), σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
θ) Δήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έ-

χουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα
νόµο.

4. Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστη-
ριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων,
καθώς και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώ-
πισή τους.

5. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
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ακολουθεί η οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των
χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση
αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών ε-
κτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γε-
γονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη
διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές ε-
πιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων.

6. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει
παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρό-
ντος νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης,
η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται ε-
παρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσια-
κά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και
στα αποτελέσµατα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρ-
τηµα.

7. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση
σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολο-
γισµού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε
τα σχετιζόµενα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών κα-
ταστάσεων.

8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των εν-
σώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύ-

λογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρ-
µοστεί επιµέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µετα-

ξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν

την περίοδο.
δ) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην

αρχή και στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσε-

ων και αποµειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης

πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης
τόκων στην περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2δ
του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές µεταβολές.
9. Η φύση σηµαντικών γεγονότων που προκύπτουν µε-

τά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζο-
νται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στον ισολογισµό
της κλειόµενης περιόδου, και τις χρηµατοοικονοµικές ε-
πιπτώσεις τους.

10. Σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 24, παρατίθεται:
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότη-

τας επιµέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύ-
λια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έχουν ε-
πιµετρηθεί στην εύλογη αξία.
β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες

βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές επιµέτρησης.
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισµού: η εύλογη

αξία, οι µεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα α-
ποτελέσµατα, καθώς και οι µεταβολές αυτής που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές
εύλογης αξίας).
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των

διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου,
µε ανάλυση σε µικτό ποσό και αναβαλλόµενο φόρο εισο-

δήµατος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολο-
γία.
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµι-

κών µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση
τους, συµπεριλαµβανόµενων των όρων και των συνθη-
κών που µπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και
την πιθανότητα µελλοντικών χρηµατοοροών.
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων

αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισµό, εάν τα
εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιµετρηθεί στην εύλογη α-
ξία τους, σύµφωνα µε το άρθρο 24.

11. Σε περίπτωση επιµέτρησης χρηµατοπιστωτικών µέ-
σων στην τιµή κτήσης:
α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτι-

κών µέσων:
α.1) η εύλογη αξία των µέσων αυτών, εάν αυτή µπορεί

να προσδιοριστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του
άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και
α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών

των µέσων και τη φύση τους.
β) Για τα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοι-

χεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την
εύλογη αξία τους:
β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέ-

ρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων ο-
µάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων, και
β.2) οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας,

καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκµηριωµένα οδη-
γούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της
λογιστικής αξίας.

12. Για την καθαρή θέση της οντότητας:
α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει κατα-

βληθεί.
β) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των τίτλων καθα-

ρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική
αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.
γ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία ή, όταν δεν υπάρ-

χει ονοµαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που α-
ντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν µέσα στη
περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριµένου κεφαλαίου.
δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συµµετοχής, µετατρέψι-

µων τίτλων, δικαιωµάτων αγοράς τίτλων, δικαιωµάτων
προαίρεσης ή παρόµοιων τίτλων ή δικαιωµάτων, µε µνεία
του αριθµού τους, της αξίας τους και των δικαιωµάτων
που παρέχουν.
ε) Ανάλυση κάθε αποθεµατικού µε σύντοµη περιγραφή

του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην
περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται ανα-
λυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.
στ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των κατεχόµενων

ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµα-
στική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.

13. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται
µε εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, µε
ένδειξη της φύσης και της µορφής της εξασφάλισης.

14. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που κα-
θίστανται απαιτητά µετά από πέντε έτη από την ηµερο-
µηνία του ισολογισµού.

15. Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των διακανο-
νισµών της οντότητας που δεν περιλαµβάνονται στον ι-
σολογισµό, καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώ-
σεις των διακανονισµών αυτών επί της οντότητας, εφό-
σον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισµών αυτών εί-
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ναι σηµαντικά και εφόσον η δηµοσιοποίηση των κινδύ-
νων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίµη-
σης της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας.

16. Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δε-
σµεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον
ισολογισµό, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής των
σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε
δέσµευση που αφορά παροχές σε εργαζόµενους µετά
την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες οµίλου ή συγγε-
νείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

17. Το ποσό και τη φύση των επιµέρους στοιχείων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαί-
τερης συχνότητας ή σηµασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτω-
ση που από τον παρόντα νόµο προβλέπεται συµψηφι-
σµός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά
κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συµψηφισµού.

18. Το ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε
το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα
µε το άρθρο 20.

19. Η προτεινόµενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διά-
θεση των κερδών.

20. Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίο-
δο.

21. Ο λογιστικός χειρισµός των ζηµιών της περιόδου,
όταν συντρέχει περίπτωση.

22. Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόµενων φό-
ρων, το υπόλοιπο ισολογισµού στην αρχή και στο τέλος
της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά
τη διάρκεια της περιόδου, µε αναφορά των ποσών που ε-
πηρεάζουν τα αποτελέσµατα της περιόδου και την καθα-
ρή θέση.

23. Για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη
διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων.
β) Ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων α-

νά κατηγορία.
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Απο-

τελεσµάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόµενους
της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά
ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:
γ.1) Μισθοί και ηµεροµίσθια.
γ.2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις.
γ.3) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία.
24. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών µε ανάλυση

κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές
αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές δια-
φέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους από άποψη οργάνωσης
των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.

25. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορη-
γήθηκαν στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και επο-
πτικών συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφη-
καν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και
τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους,
µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποι-
ούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων
αυτών.

26. Η επωνυµία, η έδρα και η νοµική µορφή κάθε άλλης
οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευ-
θυνόµενος εταίρος.

27. Η επωνυµία και η έδρα της οντότητας η οποία κα-
ταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου α-
ποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περί-
πτωση.

28. Η επωνυµία και η έδρα της οντότητας η οποία κα-
ταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου απο-
τελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαµβά-
νεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχεί-
ου της παραγράφου 27.

29. Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί
να προµηθευτεί τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27
και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες. Εάν δεν εί-
ναι διαθέσιµες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά
του σχετικού γεγονότος.

30. Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αµοιβές σε
µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβου-
λίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις
δεσµεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές
µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα µέ-
λη των εν λόγω συµβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία
συµβουλίου.

31. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η οντότητα µε
τα συνδεδεµένα µέρη, περιλαµβανοµένου και του ποσού
αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδε-
δεµένου µέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοι-
χεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για
την κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντό-
τητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υ-
πόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι πληροφορίες
για τις επιµέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα µπορούν
να συναθροίζονται ανάλογα µε τη φύση τους, εκτός εάν
απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κα-
τανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδε-
δεµένου µέρους στην χρηµατοοικονοµική θέση της ο-
ντότητας.

32. Οι συνολικές αµοιβές που χρεώθηκαν κατά την πε-
ρίοδο από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο
της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοι-
κονοµικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλι-
σης, για συµβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες, και
για λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριµένα κατά
κατηγορία.

33. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και
των συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η δι-
οίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέ-
σει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους επό-
µενους 12 µήνες, εφόσον είναι σηµαντικά.

34. Οι πολύ µικρές οντότητες που κάνουν χρήση της ε-
πιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριµένη επιλογή που έχουν
χρησιµοποιήσει.

Άρθρο 30
Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρ-
θρου 1

1. Οι πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του
άρθρου 1 που κάνουν, σύµφωνα µε το νόµο, χρήση της
επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:
α) Δύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 8
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και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασµών.
β) Δύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 6 έ-

ως και 8 του άρθρου 4.
γ) Δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρ-

θρου 16 περί απόκλισης από τα υποδείγµατα των χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων.
δ) Δύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 6 του

άρθρου 17 περί λογιστικής παρακολούθησης και παρου-
σίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαµβάνοντας υ-
πόψη την οικονοµική τους ουσία.
ε) Δύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του

άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατά-
ξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης πα-
ρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
στ) Δύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 2γ

του άρθρου 18 περί προσαύξησης, µε έµµεσο κόστος,
του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχεί-
ων.
ζ) Χρησιµοποιούν τις µεθόδους απόσβεσης παγίων

στοιχείων της φορολογικής νοµοθεσίας και δεν εφαρµό-
ζουν τις σχετικές ρυθµίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έ-
ως και 3(α)(4) του άρθρου 18.
η) Δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρ-

θρου 18 περί µη απόσβεσης της υπεραξίας και άλλων άυ-
λων στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή. Τα εν λόγω
στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται µε τον τρόπο
που ορίζει η φορολογική νοµοθεσία.
θ) Δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18

περί αποµείωσης των ενσώµατων και άυλων πάγιων
στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες
φορολογικές ρυθµίσεις.
ι) Αντιµετωπίζουν λογιστικά όλες τις συµβάσεις µί-

σθωσης, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
ια) Δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19

περί χρήσης της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή
της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση χρηµατοοι-
κονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιµο κό-
στος.
ιβ) Αναγνωρίζουν ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονο-

µικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση τη φορολογική
νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 4 έως
και 8 του άρθρου 19.
ιγ) Δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρ-

θρου 20 περί προσαύξησης, µε έµµεσο κόστος και τό-
κους, του κόστους παραγωγής αποθεµάτων.
ιδ) Δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22

περί χρήσης της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή
της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση χρηµατοοι-
κονοµικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιµο κόστος.
ιε) Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύµφωνα µε τη φορο-

λογική νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους
11 έως και 14 του άρθρου 22.
ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύµ-

φωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.
ιζ) Δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του

άρθρου 23 περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόµε-
νης φορολογίας.
ιη) Δεν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου

περί επιµέτρησης στην εύλογη αξία.
ιθ) Δύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έ-

ως και 3 του άρθρου 28 περί αναδροµικής διόρθωσης
των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και
αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επι-

πτώσεις στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής
πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

2. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου παρέχουν τις πληροφορίες µόνο των παραγράφων
3 και 34 του άρθρου 29.

3. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις
αγαθών, δύνανται να µην διενεργούν απογραφή των α-
ποθεµάτων τους και να αντιµετωπίζουν τις αγορές της
περιόδου ως έξοδο.

4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον
προσδιορισµό των αποτελεσµάτων µιας περιόδου, ενώ
δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογρα-
φής για τις τρεις τουλάχιστον επόµενες ετήσιες περιό-
δους.

5. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή
στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον
υπολογισµό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιό-
δου το απόθεµα έναρξης θεωρείται µηδέν.

6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου επιλέγουν σε µια περίοδο να παύσουν να διενερ-
γούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεµα
τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαµβάνεται υπόψη
στον υπολογισµό των αποτελεσµάτων της πρώτης πε-
ριόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.
Πολύ µικρές οντότητεςτων παραγράφων 2α και 2β του

άρθρου 1
7. Οι πολύ µικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και

2(β) του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της
παραγράφου 7 του άρθρου 16:
α) Δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17

περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού
του νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
β) Δεν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου

περί επιµέτρησης στην εύλογη αξία.
γ) Δύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έ-

ως και 3 του άρθρου 28 περί αναδροµικής διόρθωσης
των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και
αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επι-
πτώσεις στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής
πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρ-
θρου παρέχουν τις πληροφορίες µόνο των παραγράφων
3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να µην παρέ-
χουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.
Μικρές οντότητες
9. Οι µικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες µό-

νο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και
18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Δύνανται να µην παρέ-
χουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.
Μεσαίες οντότητες
10. Οι µεσαίες οντότητες δύνανται να µην παρέχουν

τις πληροφορίες των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρ-
θρου 29.
Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές
11. Η οντότητα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 1 η οποία έχει ως αντικείµενο δραστηριότη-
τας την εµπορία υγρών καυσίµων του ν. 3054/2002 ε-
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ντάσσεται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 µε µόνη προϋπόθεση ό-
τι ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το όριο του κύ-
κλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

12. Όταν η οντότητα της παραγράφου 11 του παρό-
ντος άρθρου υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το όριο
της ίδιας παραγράφου για δύο διαδοχικές περιόδους, η
παρεχόµενη δυνατότητα στη σύνταξη των χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων ενεργοποιείται ή αίρεται αντί-
στοιχα από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω
διαδοχικών περιόδων.

13. Οι παρακάτω οντότητες της παραγράφου 2γ του
άρθρου 1 έχουν τη δυνατότητα σύνταξης µόνο συνοπτι-
κής κατάστασης αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το υπό-
δειγµα Β.6 και παρέχουν τις πληροφορίες της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου:
α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην

Ελλάδα µε βάση τους νόµους 89/1967 και 378/1968.
β) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλ-
λάσσονται φόρου εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιό-
τητας.
γ) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του

άρθρου 3 του ν. 27/1975.
14. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

σόδων δύναται να καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις
και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων
(παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων µε κριτήρια
το µέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή
τον τόπο άσκησης αυτής, και εφόσον διασφαλίζεται ο
προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31
Κατηγοριοποίηση οντοτήτων 

και οµίλων για σκοπούς ενοποίησης

1. Μικροί όµιλοι είναι οι όµιλοι που αποτελούνται από
µία µητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε
ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιηµένη βάση κατά την ηµε-
ροµηνία ισολογισµού της µητρικής οντότητας δεν υπερ-
βαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο 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.
2. Μεσαίοι όµιλοι είναι οι όµιλοι, εξαιρουµένων των µι-

κρών, που αποτελούνται από µια µητρική και θυγατρικές
οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ε-
νοποιηµένη βάση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
της µητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλά-
χιστον δύο 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.
3. Μεγάλοι όµιλοι είναι οι όµιλοι που αποτελούνται α-

πό µία µητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή
σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιηµένη βάση κατά την

ηµεροµηνία του ισολογισµού της µητρικής οντότητας, υ-
περβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο 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.
4. Τα όρια ενεργητικού και κύκλου εργασιών των πα-

ραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν µετά
την αφαίρεση των συµψηφισµών και των απαλοιφών των
παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν λαµβάνονται
υπόψη οι προαναφερόµενοι συµψηφισµοί και απαλοιφές
τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20%.

5. Όταν ένα όµιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει
τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 1
έως 3 του παρόντος άρθρου κατά την ηµεροµηνία ισολο-
γισµού της µητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές πε-
ριόδους, για τους σκοπούς εφαρµογής των ρυθµίσεων
αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενερ-
γοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω
διαδοχικών περιόδων.

6. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» είναι
εκείνο του οµότιτλου κονδυλίου του υποδείγµατος ισο-
λογισµού Β.7 και του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» εί-
ναι εκείνο του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)»
του υποδείγµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων
Β.8.1 ή Β.8.2, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32
Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

1) Τις ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως 36 εφαρµόζουν οι
οντότητες:
α) Οι µητρικές οντότητες των περιπτώσεων α΄ και β΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
β) Κάθε άλλη οντότητα όταν επιλέγει, ή υποχρεώνεται

από άλλη νοµοθεσία, να συντάσει ενοποιηµένες χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις.

2) Μια µητρική οντότητα συντάσσει ενοποιηµένες χρη-
µατοοικονοµικές καταστάσεις για την ίδια και κάθε άλλη
οντότητα, εάν για την εν λόγω µητρική οντότητα ισχύει
οποιοδήποτε από τα παρακάτω α΄ έως στ΄:
α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των

µετόχων, εταίρων ή µελών της άλλης οντότητας (θυγα-
τρική οντότητα),
β) Έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειο-

ψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή επο-
πτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντό-
τητα) και είναι ταυτόχρονα µέτοχος, εταίρος ή µέλος αυ-
τής της οντότητας.
γ) Έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην

άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι
µέτοχος, εταίρος ή µέλος, είτε βάσει σύµβασης που έχει
συνάψει µε την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης
του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της.
δ) Είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος της άλλης οντότη-

τας και είτε:
δ1) ελέγχει από µόνη της, δυνάµει συµφωνίας που έ-

χει συνάψει µε άλλους µετόχους, εταίρους ή µέλη της ο-
ντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία
των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, εταίρων ή µελών
της είτε
δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προυποθέσεις:
δ2.1) Η πλειοψηφία των µελών των διοικητικών, δια-
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χειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής
(θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την
προηγούµενη περίοδο και µέχρι την κατάρτιση των ενο-
ποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, έχει διο-
ριστεί µόνο ως αποτέλεσµα της άσκησης των δικαιωµά-
των ψήφου αυτής.
δ2.2) Τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχονται από την

µητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
20% των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου στην θυγατρική
οντότητα.
δ2.3) Κανένα τρίτο µέρος δεν έχει τα δικαιώµατα που

αναφέρονται στα σηµεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου, αναφορικά µε αυτή την οντότητα (θυγατρική
οντότητα).
ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρ-

χική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική
οντότητα).

3) Για την εφαρµογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, τα δικαιώµατα ψήφου,
διορισµού και παύσης της πλειοψηφίας των µελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κάθε
θυγατρικής οντότητας, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα
κάθε προσώπου που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λο-
γαριασµό της µητρικής οντότητας ή µιας άλλης θυγατρι-
κής οντότητας, προστίθενται σε εκείνα της µητρικής ο-
ντότητας.

4) Για την εφαρµογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, από τα δικαιώµατα
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αφαιρούνται
τα δικαιώµατα τα οποία:
α) ενσωµατώνονται σε µετοχές που κατέχονται για

λογαριασµό ενός προσώπου που δεν είναι ούτε η µητρι-
κή οντότητα ούτε µια θυγατρική οντότητα αυτής της µη-
τρικής, ή
β) ενσωµατώνονται σε µετοχές οι οποίες:
β1) κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώµατα

αυτά ασκούνται, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν λη-
φθεί, ή
β2) κατέχονται σε σχέση µε δάνεια που χορηγήθηκαν

στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας, εφόσον τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται προς όφε-
λος του προσώπου που παρέχει την εγγύηση.

5) Για τους σκοπούς των σηµείων α΄ και δ΄ της παρα-
γράφου 2, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου των µετό-
χων, εταίρων ή µελών στην θυγατρική οντότητα, µειώνε-
ται µε τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις
µετοχές που κατέχονται από αυτή την ίδια την οντότητα,
από µια θυγατρική αυτής της οντότητας ή από ένα πρό-
σωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό
αυτών των οντοτήτων.

6) Μια µητρική οντότητα και όλες οι θυγατρικές της ο-
ντότητες ενοποιούνται ανεξαρτήτως της έδρας των θυ-
γατρικών οντοτήτων.

7) Κάθε οντότητα που υπάγεται στην ελληνική νοµο-
θεσία συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις, εάν αυτή η οντότητα και µία άλλη(ες) οντότη-
τα(ες) µε την(τις) οποία(ες) δεν συνδέεται µε τις σχέσεις
που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος
άρθρου, διοικούνται σε ενιαία βάση, σύµφωνα µε:
α) σύµβαση που έχει υπογραφεί µε την άλλη οντότη-

τα, ή
β) προβλέψεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστικό

της άλλης οντότητας.

8) Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6
και 7 και όλες οι θυγατρικές τους οντότητες ενοποιού-
νται, όταν µία ή περισσότερες από αυτές τις οντότητες
εµπίπτουν στις κατηγορίεςτων οντοτήτων που αναφέρο-
νται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 1 του παρόντος νόµου.

9) Η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και οι παρά-
γραφο (ι) 1, 6 και 7 του άρθρου 33 και τα άρθρα 34 έως
36 εφαρµόζονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµι-
κές καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω
αναφεροµένων:
α) αναφορές σε µητρικές οντότητες εκλαµβάνονται

ως αναφερόµενες σε όλες τις οντότητες που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, και
β) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου

34, τα διάφορα κονδύλια καθαρής θέσης που περιλαµβά-
νονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις είναι τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων κονδυλίων
που αναλογούν σε καθεµία οντότητα που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται 

από ενοποίηση

1) Οι µικροί και οι µεσαίοι όµιλοι απαλλάσσονται από
την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοιοκο-
νοµικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις ο-
ντότητες του οµίλου είναι δηµοσίου συµφέροντος.

2) Μια µητρική οντότητα απαλάσσεται από την υπο-
χρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, εάν αυτή η µητρική οντότητα (απαλλασ-
σόµενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα µιας
άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κρά-
τους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και:
α) η µητρική οντότητα της απαλασσόµενης οντότητας

κατέχει όλες τις µετοχές της απαλασσόµενης οντότη-
τας. Οι µετοχές στην απαλασσόµενη οντότητα που κατέ-
χονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή επο-
πτικών οργάνων βάσει νοµικής δέσµευσης ή δέσµευσης
στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν
λαµβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή
β) η µητρική οντότητα της απαλασσόµενης οντότητας,

κατέχει το 90% ή περισσότερο των µετοχών της απα-
λασσόµενης και οι υπόλοιποι µέτοχοι ή µέλη αυτής έ-
χουν εγκρίνει την απαλλαγή.

3) Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2
πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω προυποθέσεις:
α) Η απαλλασσόµενη οντότητα και, µε την επιφύλαξη

της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όλες οι θυγα-
τρικές της οντότητες ενοποιούνται στις χρηµατοοικονο-
µικές καταστάσεις ενός µεγαλύτερου συνόλου οντοτή-
των, η µητρική οντότητα του οποίου διέπεται από το δί-
καιο κράτους-µέλους.
β) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου του µεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων συ-
ντάσσσονται από την µητρική οντότητα αυτού του συνό-
λου, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους-µέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη µητρική οντότητα,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/EΕ, ή τα Δ.Π.Χ.Α. που
έχουν υιοθετηθεί βάσει του Κανονισµού 1606/2002 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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γ) Αναφορικά µε την απαλλασσόµενη οντότητα, τα κα-
τωτέρω στοιχεία δηµοσιεύονται µε τον τρόπο που απαι-
τείται από το δίκαιο της χώρας µέλους στο οποίο υπόκει-
ται η εν λόγω οντότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Ο-
δηγίας 2013/34/ΕΕ:
γ1) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου.
γ2) Η έκθεση ελέγχου.
δ) Οι σηµειώσεις των ετησίων χρηµατοοικονοµικών

κατάστασεων της απαλλασσόµενης οντότητας γνωστο-
ποιούν τα κατωτέρω:
δ1) την επωνυµία και την έδρα της µητρικής οντότητας

που συντάσει τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου, και
δ2) την απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενο-

ποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
4) Μια µητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υπο-

χρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, εάν η εν λόγω µητρική οντότητα (απαλασ-
σόµενη οντότητα) είναι θυγατρική µιας άλλης µητρικής
οντότητας η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο ενός κρά-
τους-µέλους, αν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προυπο-
θέσεις:
α) Η απαλλασσόµενη οντότητα και, µε την επιφύλαξη

της παραγράφου 6, όλες οι θυγατρικές της οντότητες ε-
νοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενός
µεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων.
β) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου, συντάσσονται:
β1) σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/EΕ ή
β2) σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. ή
β3) µε τρόπο ισοδύναµο των ενοποιηµένων χρηµατο-

οικονοµικών καταστάσεων που συντάσσονται βάσει της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή
β4) µε τρόπο ισοδύναµο των Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτός κα-

θορίζεται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1569/2007 της 21 Δεκεµβρίου
2007 που καθιερώνει το µηχανισµό για τον προσδιορι-
σµό της ισοδυναµίας των λογιστικών προτύπων που ε-
φαρµόζονται από τρίτες χώρες που εκδίδουν τίτλους βά-
σει των Οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/EΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
γ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ανωτέρω, έχουν ε-
λεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή
ελεγκτικές εταιρείες (ελεγκτικά γραφεία), που έχουν α-
δειοδοτηθεί για να διενεργούν ελέγχους χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας η
οποία διέπει την οντότητα που συντάσσει αυτές τις κα-
ταστάσεις.
δ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 πρέπει

να εφαρµόζονται.
5) Η απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου 4 δεν

παρέχεται αν η προς απαλλαγή οντότητα είναι οντότητα
δηµοσίου συµφέροντος που εµπίπτει στην περίπτωση α΄
του ορισµού των οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος του
παραρτήµατος Α΄.

6) Μια οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας οντότητας
δηµοσίου συµφέροντος, δεν απαιτείται να περιλαµβάνε-
ται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
όταν πληρείται µία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋ-

ποθέσεις:
α) σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που οι αναγκαί-

ες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τον πα-
ρόντα νόµο δεν µπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανά-
λογα έξοδα ή υπερβολική καθυστέρηση ή
β) οι µετοχές αυτής της οντότητας κατέχονται απο-

κλειστικά µε σκοπό την µεταγενέστερη διάθεσή τους, ή
γ) αυστηροί µακροπρόθεσµοι περιορισµοί παρεµποδί-

ζουν ουσιωδώς:
γ1) τη µητρική οντότητα να ασκεί τα δικαιώµατά της

στα περιουσιακά στοιχεία ή στη διοίκηση αυτής της ο-
ντότητας ή
γ2) την άσκηση της ενοποιηµένης διοίκησης αυτής της

οντότητας όταν εµπίπτει σε µια από τις σχέσεις που κα-
θορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7.

7) Κάθε µητρική οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας ο-
ντότητας δηµοσίου συµφέροντος, απαλλάσσεται από
την υποχρέωση που επιβάλεται από το άρθρο 32, εάν:
α) έχει µόνο θυγατρικές οντότητες που δεν είναι ση-

µαντικές, τόσο ατοµικά όσο και συνολικά ή / και
β) όλες οι θυγατρικές της οντότητες µπορούν να εξαι-

ρεθούν από την ενοποίηση βάσει της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 34
Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
καταρτίζονται, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα Β.7 έως και
Β.10 του Παραρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.

2. Τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόµου εφαρµόζο-
νται αναφορικά µε τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµι-
κές καταστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις
προσαρµογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών κα-
ταστάσεων σε σύγκριση µε τις ετήσιες χρηµατοοικονο-
µικές καταστάσεις.

3. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των ο-
ντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσω-
µατώνονται στο σύνολό τους στον ενοποιηµένο ισολογι-
σµό.

4. Οι λογιστικές αξίες των µετοχών στο κεφάλαιο των
οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση συµ-
ψηφίζονται έναντι της αναλογίας που αντιπροσωπεύουν
στην καθαρή θέση εκείνων των οντοτήτων, ως εξής:
α) Εκτός της περίπτωσης µετοχών στο κεφάλαιο της

µητρικής οντότητας που κατέχονται είτε από την ίδια
την οντότητα είτε από άλλη οντότητα που περιλαµβάνε-
ται στην ενοποίηση, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως ίδιες
µετοχές, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ο εν λόγω συµ-
ψηφισµός γίνεται µε βάση τις λογιστικές αξίες που υ-
πάρχουν κατά την ηµεροµηνία που εκείνες οι οντότητες
περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά. Οι δια-
φορές που προκύπτουν από τον συµψηφισµό κατανέµο-
νται, στο βαθµό που είναι δυνατόν, σε εκείνα τα στοιχεία
του ενοποιηµένου ισολογισµού, των οποίων οι εύλογες
αξίες είναι µεγαλύτερες ή µικρότερες από τις λογιστικές
αξίες τους.
β) Η διαφορά που αποµένει µετά την εφαρµογή της

περίπτωσης α΄ αφορά υπεραξία και αντιµετωπίζεται λο-
γιστικά ως εξής:
β1) Η θετική διαφορά εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ι-
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σολογισµό ως περιουσιακό στοιχείο µε τον τίτλο «Yπε-
ραξία» και αντιµετωπίζεται, κατά περίπτωση, βάσει των
παραγράφων 3(α)(6) ή 3(α)(7) του άρθρου 18.
β2) Η αρνητική διαφορά υποδηλώνει αγορά σε τιµή ευ-

καιρίας και µεταφέρεται άµεσα στα αποτελέσµατα των
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως
κέρδος.
γ) Όταν η µητρική και η θυγατρική ελέγχονται τελικά

από το ίδιο µέρος τόσο πριν όσο και µετά την ενοποίηση,
και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι προσωρινός, δεν εφαρ-
µόζονται οι προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της περί-
πτωσης α΄ και η περίπτωση β΄ της παρούσας παραγρά-
φου. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική αξία της κατεχό-
µενης από τη µητρική επένδυσης συµψηφίζεται µε την α-
ξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων
της θυγατρικής που κατέχει η µητρική και τυχόν διαφο-
ρές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εις νέο του ενο-
ποιηµένου ισολογισµού.

5. Όταν µετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαµ-
βάνονται στην ενοποίηση κατέχονται από πρόσωπα άλ-
λα εκτός του οµίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές
τις µετοχές εµφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση
του ενοποιηµένου ισολογισµού ως «δικαιώµατα που δεν
ασκούν έλεγχο».

6. Τα έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες των οντοτήτων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται
πλήρως στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.

7. Το ποσό του κέρδους ή ζηµίας που αποδίδεται στις
µετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρό-
ντος άρθρου εµφανίζεται ξεχωριστά στην ενοποιηµένη
κατάσταση αποτελεσµάτων, ως κέρδος ή ζηµία που απο-
δίδεται στα δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο.

8. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
εµφανίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις,
τις χρηµατοοικονοµικές θέσεις, τα κέρδη ή τις ζηµίες
των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση,
ως να ήταν µια οντότητα. Ιδιαίτερα, τα κατωτέρω απα-
λείφονται από τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις:
α) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των οντοτή-

των.
β) Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες που σχετίζονται µε

συναλλαγές µεταξύ των οντοτήτων.
γ) Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές

µεταξύ των οντοτήτων, όταν περιλαµβάνονται στις λογι-
στικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

9. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
συντάσσονται κατά την ίδια ηµεροµηνία µε τις ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οντότη-
τας.

10. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση επιµετρώνται µε τις ί-
διες µεθόδους και, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 29 του
παρόντος νόµου.

11. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις
που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικο-
νοµικές καταστάσεις έχουν επιµετρηθεί, από οντότητες
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, µε τη χρήση δια-
φορετικών λογιστικών πολιτικών από αυτές που χρησι-
µοποιούνται για σκοπούς της ενοποίησης, τα εν λόγω
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις επαναµετρού-
νται, σύµφωνα µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται

στην ενοποίηση. Παρέκκλιση από αυτή την απαίτηση επι-
τρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια πα-
ρέκκλιση γνωστοποιείται και δικαιολογείται στις σηµειώ-
σεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

12. Αναβαλλόµενοι φόροι αναγνωρίζονται στις ενο-
ποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23. Κατ’ εξαίρεση δεν επι-
τρέπεται συµψηφισµός στον ισολογισµό αναβαλλόµε-
νων φορολογικών απαιτήσεων µε αναβαλλόµενες φορο-
λογικές υποχρεώσεις, όταν τα σχετικά ποσά προέρχο-
νται από οντότητες που λειτουργούν σε διαφορετικές
φορολογικές δικαιοδοσίες.

13. Οι κοινές δραστηριότητες ενοποιούνται µε τη χρή-
ση της µεθόδου της αναλογικής ενοποίησης. Οι παρά-
γραφοι 6 και 7 του άρθρου 33 και το παρόν άρθρο εφαρ-
µόζονται κατ’ αναλογία στην αναλογική ενοποίηση.

14. Όταν η θυγατρική µιας µητρικής οντότητας καταρ-
τίζει τις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις σε ένα νό-
µισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οντότη-
τας, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της θυγατρικής µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο
καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής οντότητας ως εξής:
α) Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων µετα-

τρέπονται µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου αναφοράς.
β) Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µετα-

τρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία κλεισίµατος
της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.
γ) Τα στοιχεία της καθαρής θέσης µετατρέπονται µε τη

συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας κατά την ο-
ποία εισφέρθηκαν ή σχηµατίσθηκαν.
δ) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από

τις παραπάνω µετατροπές υπό α΄, β΄ και γ΄ αναγνωρίζο-
νται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέ-
ση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται
στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την
εκποίηση της θυγατρικής.

Άρθρο 35
Μέθοδος της καθαρής θέσης 

για συγγενείς και κοινοπραξίες

1. Όταν µια οντότητα που περιλαµβάνεται στην ενο-
ποίηση έχει µια συµµετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία,
αυτή η συµµετοχή εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολο-
γισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο «συµµετοχή σε
συγγενή ή και κοινοπραξία», βάσει της µεθόδου της κα-
θαρής θέσης.

2. Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης, µια συγγενής ή
κοινοπραξία αναγνωρίζεται κατά την απόκτησή της στο
κόστος κτήσης.

3. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθα-
ρής θέσης της συγγενούς ή της κοινοπραξίας, που προ-
κύπτει από την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 αυ-
τού του άρθρου, αυξάνεται ή µειώνεται µε το ποσό της
µεταβολής της καθαρής θέσης της κατά τη διάρκεια της
περιόδου που αντιστοιχεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα
της οντότητας (επενδυτής) και µειώνεται µε το ποσό
των εισπραττόµενων µερισµάτων που αναλογούν σε αυ-
τά τα συµµετοχικά δικαιώµατα.

4. Στο βαθµό που η θετική διαφορά µεταξύ του κό-
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στους κτήσης και της αναλογίας της καθαρής θέσης που
αποκτήθηκε δεν µπορεί να συσχετισθεί µε κάποια κατη-
γορία περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιµε-
τωπίζεται ως «υπεραξία», σύµφωνα µε την παράγραφο
3(α)(6) ή 3(α)(7), κατά περίπτωση, του άρθρου 18.

5. Η αναλογία των αποτελεσµάτων των συγγενών ή
των κοινοπραξιών που αποδίδεται στα συµµετοχικά δι-
καιώµατα της οντότητας εµφανίζεται στα ενοποιηµένα
αποτελέσµατα ως ξεχωριστό κονδύλι µε τον τίτλο «απο-
τέλεσµα από συγγενείς και κοινοπραξίες».

6. Οι απαλοιφές που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρά-
γραφος 8 γίνονται στο βαθµό που τα γεγονότα είναι
γνωστά ή µπορούν να επιβεβαιωθούν.

7. Όταν µια συγγενής ή κοινοπραξία συντάσσει ενο-
ποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι παρά-
γραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
στην καθαρή θέση που εµφανίζεται σε αυτές τις ενοποι-
ηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

8. Αυτό το άρθρο δεν απαιτείται να εφαρµόζεται όταν
η αξία των συµµετοχικών δικαιωµάτων στο κεφάλαιο
συγγενούς ή κοινοπραξίας δεν είναι σηµαντική.

9. Οι προβλέψεις της παραγράφου 14 του άρθρου 34
εφαρµόζονται στη µετατροπή των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων συγγενών ή κοινοπραξιών που έχουν συ-
νταχθεί σε νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο έ-
χουν συνταχθεί οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
επενδύτριας οντότητας.

Άρθρο 36
Σηµειώσεις των ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Οι σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων περιλαµβάνουν όλες τις πληροφο-
ρίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που προ-
βλέπονται από το άρθρο 29, µε τρόπο που διευκολύνει
την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης των ο-
ντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ως σύ-
νολο, και λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρµο-
γές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
σε σύγκριση µε τις ετήσιες. Ιδιαίτερα:
α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών µε τα συν-

δεδεµένα µέρη, οι συναλλαγές µεταξύ τέτοιων µερών
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλει-
φθεί, παραλείπονται.
β) Κατά τη γνωστοποίηση του µέσου αριθµού των ερ-

γαζοµένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιό-
δου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το µέσο αριθ-
µό των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες.
γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζηµιώ-

σεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθη-
καν σε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτι-
κών συµβουλίων, γνωστοποιούνται µόνο τα ποσά που
δόθηκαν σε µέλη αυτών των συµβουλίων της µητρικής ο-
ντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

2. Οι σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων, εκτός των πληροφοριών που απαι-
τούνται από την παράγραφο 1, περιλαµβάνουν:
α) Αναφορικά µε τις οντότητες που περιλαµβάνονται

στην ενοποίηση:
α.1) Τις επωνυµίες και την έδρα των οντοτήτων.
α.2) Την κατεχόµενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών

των οντοτήτων από άλλες οντότητες που περιλαµβάνο-
νται στην ενοποίηση εκτός της µητρικής οντότητας ή α-
πό πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λο-
γαριασµό των εν λόγω οντοτήτων, και
α.3) Πληροφορίες αναφορικά µε το ποιές από τις προ-

ϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 32, µετά
την εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου
32, αποτέλεσε τη βάση µε την οποία έγινε η ενοποίηση.
Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση µπορεί να παραλείπεται
όταν η ενοποίηση έχει γίνει µε βάση την παράγραφο 2α
του άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και
στα δικαιώµατα ψήφου είναι η ίδια.
α.4) Οι πληροφορίες των περιπτώσεων α1 έως α3 ανω-

τέρω παρέχονται και σε σχέση µε τις οντότητες που α-
παλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους µη σηµα-
ντικότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 33. Παρέχεται επί-
σης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που α-
ναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33.
β) Τις επωνυµίες και την έδρα των συγγενών οντοτή-

των που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και την ανα-
λογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, ή από πρόσωπα που
ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών
των οντοτήτων.
γ) Τις επωνυµίες και τα µητρώα εγγραφής των κοινο-

πραξιών και των από κοινού ελεγχόµενων δραστηριοτή-
των, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή
διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κε-
φαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περι-
λαµβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενερ-
γούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των ο-
ντοτήτων.
δ) Αναφορικά µε κάθε οντότητα, εκτός αυτών που ανα-

φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας
παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαµβά-
νονται στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε µέσω προσώ-
πων που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό
αυτών των οντοτήτων, έχουν συµµετοχικά δικαιώµατα:
δ.1) Τις επωνυµίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων.
δ.2) Την αναλογία του κατεχόµενου κεφαλαίου.
δ.3) Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσµά-

των για την πιο πρόσφατη περίοδο της υπό αναφορά ο-
ντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί χρηµατοοικονοµι-
κές καταστάσεις.
ε) Οι πληροφορίες που αφορούν τη καθαρή θέση και

τα αποτελέσµατα της περίπτωσης δ΄ µπορούν να παρα-
λείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν δηµοσιεύει
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της.

3. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογι-
σµό του ποσού της υπεραξίας και κάθε σηµαντική µετα-
βολή της σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο επεξη-
γούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων.

4. Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης σε
µια συγγενή ή κοινοπραξία, η οντότητα γνωστοποιεί την
διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και
της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης
που αποκτήθηκε, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η
γνωστοποίηση αυτή απαιτείται µόνο στην περίοδο που έ-
γινε η απόκτηση.

5. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις
µιας συγγενούς ή κοινοπραξίας έχουν επιµετρηθεί στις
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ατοµικές τους χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε µε-
θόδους άλλες από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για ενο-
ποίηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 34,
τα εν λόγω στοιχεία για τον υπολογισµό της διαφοράς
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου µπορούν να ε-
παναµετρώνται, σύµφωνα µε τις µεθόδους που χρησιµο-
ποιούνται για ενοποίηση. Εάν τέτοια επαναµέτρηση δεν
έχει πραγµατοποιηθεί, γνωστοποιείται το γεγονός αυτό.

6. Αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση έχει µεταβληθεί σηµαντικά κατά τη
διάρκεια µιας περιόδου, οι ενοποιηµένες χρηµατοοικο-
νοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν πληροφορίες που
καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των διαδοχικών ενοποιη-
µένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

7. Όταν εφαρµόζεται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 34, γνωστοποιούνται οι µεταβολές που
προκύπτουν στα αποτελέσµατα εις νέο, καθώς και η ε-
πωνυµία και η έδρα των θυγατρικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 37
Πρώτη εφαρµογή

1. Ο παρών νόµος τίθεται σε εφαρµογή ως εξής:
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισµοί του Πα-

ραρτήµατος Α που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κε-
φαλαίων αυτών τίθεται σε εφαρµογή για περιόδους που
αρχίζουν µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014.
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια , καθώς και οι ορισµοί

του Παραρτήµατος Α΄ που σχετίζονται µε την εφαρµογή
των κεφαλαίων αυτών τίθεται σε εφαρµογή από την 1η
Ιανουαρίου 2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για συ-
γκεκριµένες ρυθµίσεις.

2. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και
σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των κεφα-
λαίων 4 έως 7 αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών
πολιτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νό-
µου.

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 ε-
φαρµογής η οντότητα δύναται:
α) Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος

ως βάση επιµέτρησης ενός στοιχείου εφεξής:
α.1) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων

του ισολογισµού του τέλους της προηγούµενης περιό-
δου 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 τεκ-
µαρτό κόστος του στοιχείου αυτού για την εφαρµογή
του παρόντος νόµου εφεξής. Η επιλογή του παρόντος ε-
δαφίου παρέχεται µόνο για ιδιοχρησιµοοιούµενα και ε-
πενδυτικά ακίνητα.
α.3) Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή

του προηγούµενου σηµείου υπό α2 αναγνωρίζεται στα
Κέρδη εις νέο 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 αναγνω-
ρίζεται είτε κατευθείαν στα κέρδη εις νέο της καθαρής
θέσης είτε ως διαφορά εύλογης αξίας στην καθαρή θέ-
ση, σύµφωνα µε το άρθρο 24.
γ) Οι πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2α, 2β

και 2γ του άρθρου 1 δεν έχουν την επιλογή της περίπτω-
σης α2 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η αναδροµική προσαρµογή των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων µπορεί να µην είναι πρακτικά ευχερής
ή να απαιτεί σηµαντικό κόστος, όταν:
α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισµού έ-

χει 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 εύλο-
γη αξία.

5. Κονδύλια του ισολογισµού που δεν πληρούν τα κρι-
τήρια αναγνώρισης του παρόντος νόµου, αλλά αναγνω-
ρίζονταν µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται
να συνεχίσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά
την 31η Δεκεµβρίου 2014 και µέχρι την ολοσχερή από-
σβεσή 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 χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σηµειώ-
σεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα
γνωστοποιείται ενδεχόµενη χρήση της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του ι-
σολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων.

8. Οι οντότητες που κατά την πρώτη εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου ή µεταγενέστερα υποχρεούνται ή επιλέ-
γουν να συντάξουν για πρώτη φορά ισολογισµό, διενερ-
γούν κατά την έναρξη της περιόδου για την οποία θα συ-
νταχθεί ισολογισµός απογραφή των περιουσιακών στοι-
χείων και των υποχρεώσεών τους. Με βάση αυτή την α-
πογραφή συντάσσεται ο ισολογισµός έναρξης της οντό-
τητας.

9. Οι πολύ µικρές και οι µικρές οντότητες µπορούν να
µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρό-
ντος άρθρου.

10. Οι πολύ µικρές και οι µικρές οντότητες δεν εφαρ-
µόζουν τις παραγράφους 3(α2) και 3(α3) του παρόντος
άρθρου.

11. Για το κονδύλι «Διαφορές Ενοποίησης», σύµφωνα
µε το καταργούµενο άρθρο 103 του κ.ν. 2190/1920, κατά
την πρώτη χρήση εφαρµογής του παρόντος νόµου εφαρ-
µόζονται τα εξής:
α) Για το αναπόσβεστο χρεωστικό υπόλοιπο κατά τις

31.12.2014, που εµφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποι-
ηµένου ισολογισµού, ισχύουν τα προβλεπόµενα από την
παράγραφο 3 περιπτώσεις α6 και α7 του άρθρου 18 του
παρόντος νόµου.
β) Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που εµφανίζε-

ται ως στοιχείο της καθαρής θέσης του ενοποιηµένου ι-
σολογισµού κατά την 31.12.2014, µεταφέρεται κατ’ ευ-
θείαν στα αποτελέσµατα εις νέο.
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Άρθρο 38
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπα-
ράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012 (Κώ-
δικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς
και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει
εκδοθεί δυνάµει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύο-
ντος π.δ. 186/1992.

2. Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015,
καθώς και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδη-
γία έχει εκδοθεί δυνάµει εκείνου του νόµου. Κατ’ εξαίρε-
ση, παραµένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για
παραβάσεις που διαπράττονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
2014.

3. Για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η Δεκεµβρί-
ου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
α) Η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι

παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα
42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το
άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130,
τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του
κ.ν. 2190/1920.
β) Τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992.
γ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 και τα άρ-

θρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του ν.δ. 400/1970.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 3190/1955.
ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και

το άρθρο 101 του ν. 4072/2012.
στ) Το π.δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρµογής του

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι σχετικές
ρυθµίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για
τις υποκείµενες στο παρόντα νόµο οντότητες.
ζ) Το π.δ. 148/1984 περί εφαρµογής του Κλαδικού Λο-

γιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
η) Το π.δ. 384/1992 περί εφαρµογής Κλαδικού Λογιστι-

κού Σχεδίου Τραπεζών.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη

κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί
δυνάµει των καταργούµενων διατάξεων της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθµό που είναι σε α-
ντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.

5. Όπου άλλη διάταξη νόµου ή άλλος κανόνας δικαίου
παραπέµπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 οι οποίες
καταργούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η παραποµπή αυτή
νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του
παρόντος νόµου. Ειδικότερα:
α) Παραποµπή στην παρ. 1 του άρθρου 42α ή στο άρ-

θρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται
στο άρθρο 16 του παρόντος νόµου.
β) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του

κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 32
του παρόντος νόµου.
γ) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 103 του

κ.ν. 2190/1920 (παρουσίαση ίδιων µετοχών στον ισολο-
γισµό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1ε
του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλει-
σίµατος του πρώτου µετά την έναρξη ισχύος αυτού του
νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά ό-
ρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ι-

σολογισµού δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(2.500.000) ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε ε-
κατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, γ) µέσος όρος προσωπι-
κού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50
άτοµα, και εφόσον δεν εφαρµόζει τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα του κανονισµού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, δύναται να µην εκλέγει ελεγκτές από τους νόµι-
µους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει
να υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια της παρούσας παρα-
γράφου για δύο συνεχόµενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαι-
νε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των
δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα α-
ριθµητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνε-
χόµενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευ-
χέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των
δύο εν λόγω χρήσεων.»

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων

1. Δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου τα
παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στην παρά-
γραφο 2γ του άρθρου 1.
α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του

ν. 2859/2000, βάσει ύψους ακαθάριστων εσόδων τους α-
πό την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαµβάνουν, ανά φο-
ρολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια της παραγράφου αυτής
ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως

παρεπόµενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν
υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό
τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετη-
σίως.
γ) Δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που

είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων και σεµιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα.

2. Όπου από τη νοµοθεσία απαιτείται η υποβολή λογι-
στικών ή στατιστικών δεδοµένων που στηρίζονται στην
κωδικοποίηση των καταργούµενων λογιστικών σχεδίων
του παρόντος άρθρου, η οντότητα οφείλει σε κάθε περί-
πτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα και να παρέχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστά-
ται διαρκής επιτροπή για την υποστήριξη της εφαρµογής
και την αξιολόγηση του παρόντος νόµου. Η επιτροπή ε-
πεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άµεση
προσαρµογή του παρόντος νόµου στις εξελίξεις στους
Ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρα-
κτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του µε το φορολογικό
και λοιπό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείµενων
οντοτήτων, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων και οδη-
γιών εφαρµογής. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη
δηµοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση µε
το διοικητικό κόστος και τα εκτιµώµενα οφέλη.

Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί (φορολογι-
κές ταµειακές µηχανές και µηχανισµοί Ειδικών Ασφα-
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λών Διατάξεων Σήµανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988
δύναται να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, εκτός εάν,
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και
λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12
του παρόντος νόµου.

2. Οι αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις
προβλεπόµενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του ν.
1809/1980, εκτός εάν, µε απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα Δηµοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές οι ιδιότητες και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγρά-
φου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.

3. Εγκρίσεις φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών
µε τις αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών δύναται να χορηγούνται αρµοδίως
µέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του
άρθρου 12 του παρόντος νόµου.
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Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γκ. Χαρδούβελης Κ. Σκρέκας

Αριθµ. 318/47/2014

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις»

1.α. Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου θε-
σπίζονται Ενιαία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σχετικά
µε τις ακολουθούµενες τεχνικές και αρχές, στην τήρηση
και αποτύπωση των λογιστικών στοιχείων και αρχείων.
Παράλληλα καταργούνται, µεταξύ άλλων,

- το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,
- τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχει-

ρήσεων και Τραπεζών,
- ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

κ.λπ..
β. Για τη θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύ-

πων λήφθηκαν υπόψη οι κανόνες και οι αρχές της Κοινο-
τικής Οδηγίας αρΙΘ. 34/2013/ΕΕ, σχετικά µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, τις συναφείς εκθέσεις των επιχειρήσεων
και ιδίως τα κριτήρια στη διάκριση των πολύ µικρών, µι-
κρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων.

γ. Προβλέπεται ότι εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων οι:

- αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του
ν. 2859/2000

- Δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που
είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων και σεµιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα.

δ. Συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, µόνιµο συλλογικό όργανο για την υποστήριξη της ε-
φαρµογής και αξιολόγησης του υπό ψήφιση νόµου, κα-
θώς και για την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη βελ-
τίωση των νέων ρυθµίσεων κ.λπ..

1. Σύµφωνα µε τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοί-
κησης, από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, δεν αναµένο-
νται ουσιαστικές µεταβολές στα έσοδα του Δηµοσίου.

Αθήνα, 6 Νοεµβρίου 2014

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου
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