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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα, 2 Ιουλίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            Αρ.Πρωτ.:1062054/648/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ          ΠΟΛ. : 1089
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Α’
                                                            Προς:
Ταχ.Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10         Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ                    
Πληροφορίες : Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο      : 2103638389

ΘΕΜΑ: «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών

προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ (υποπεριπτώσεις γβ’ και γστ’) του άρθρου 38 του

Π.δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου

9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α’).

2. Την με αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485 Β’) κοινή απόφαση

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων

Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 7 του

ν.2940/01 (ΦΕΚ 180 Α’) και του άρθρου 16 παρ. 1, 3 του ν.2992/02 (ΦΕΚ 54 Α’)

αναφορικά με τον λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών

επιχειρήσεων που αναφέρονται σ’ αυτές, οι τεχνικές επιχειρήσεις υποχρεώνονται

από 1.1.2004 για πρώτη φορά σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, παραγωγής

κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών.

4. Τις δυσχέρειες κατά την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις

διατάξεις του Κ.Β.Σ. συνεπεία του πλήθους των υλικών που χρησιμοποιούνται
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καθώς και των αστάθμητων παραγόντων που υπεισέρχονται μέχρι την

ολοκλήρωση του έργου.

5. Ότι οι αγοραζόμενες πρώτες ύλες και βοηθητικές ύλες που αγοράζονται από τις

τεχνικές επιχειρήσεις συνήθως δεν αποθηκεύονται αλλά παραδίδονται απ’

ευθείας στο έργο.

6. Ότι η τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των οποίων τα καθαρά

κέρδη προσδιορίζονται κατ’ ειδικό τρόπο στη φορολογία εισοδήματος φορολογικά

δεν αξιοποιείται.

7. Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 18-

6-2003.

8. Τέλος ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις κατασκευής Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων η

δυνατότητα τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών από

1.1.2004 και στο εξής ως ακολούθως:

Α) Βιβλίο αποθήκης:
    α) Πρώτων και βοηθητικών υλών: Να τηρηθεί μία μερίδα ανά έργο στην εισαγωγή

της οποίας καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία οι Α’ και Β’ ύλες που

προορίζονται για το έργο, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παραλαβή

των αγαθών ή τη λήψη του στοιχείου αξίας, με βάση τα κατά περίπτωση στοιχεία (Δ.Α. ή

Τ.Π.) με παράλληλη συγκεντρωτική μηνιαία χρέωση κατ’ αξία της μερίδας του ετοίμου

που τηρείται για κάθε έργο χωρίς να απαιτείται η έκδοση δελτίου εσωτερικής διακίνησης.

Στοιχεία αγοράς Α’ και Β’ υλών που αφορούν δύο ή περισσότερα έργα επιμερίζονται

ανάλογα με την ποσότητα που παραδίδεται σε κάθε έργο με βάση τα εκδιδόμενα δελτία

αποστολής.

Παρέλκει η τήρηση της ανωτέρω μερίδας, εφόσον τα δεδομένα της

παρακολουθούνται διακεκριμένα στην χρέωση της μερίδας του ετοίμου που τηρείται για

κάθε έργο.
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Για τις τυχόν πρώτες και βοηθητικές ύλες που αποθηκεύονται για να

χρησιμοποιηθούν σε διάφορα έργα το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του κώδικα.

    β) Ετοίμων προϊόντων σε μερίδες ανά έργο. Η κάθε μερίδα χρεώνεται ως ανωτέρω

με την αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που αφορούν το έργο και στον χρόνο

προσδιορισμού του αποτελέσματος με τα λοιπά στοιχεία του κόστους και πιστώνεται με

την αξία του μέρους ή του συνόλου του έργου με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία αξίας.

Για τις επιχειρήσεις ή τα έργα που φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο η υποχρέωση

τήρησης του βιβλίου αποθήκης εξαντλείται με την παρακολούθηση των εσόδων στη

γενική λογιστική σε υπολογαριασμούς ανά έργο.

Β) Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. Να απαλλαγούν από την υποχρέωση σύνταξης

τεχνικών προδιαγραφών εφόσον υπάρχει σχετική σύμβαση που έχει κατατεθεί στη

Δ.Ο.Υ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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