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Σ.Α.Τ.Ε.
Θέµα: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου
Β΄ του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε
θέµατα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) για την εφαρµογή
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Όπως είναι γνωστό στο 263 φύλλο της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) µε
ηµεροµηνία

23/12/2004

δηµοσιεύθηκε

ο

νόµος

3301/04

΄΄Συµφωνίες

παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες
διατάξεις΄΄.
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ» (άρθρο 12) τροποποιήθηκαν διατάξεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
(π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.
Με την παρούσα εγκύκλιο, κοινοποιούνται:
α) Οι διατάξεις του άρθρου 12 και παρέχονται οδηγίες και λεπτοµερείς διευκρινίσεις για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
β) Tο 117/9-2-2005 έγγραφο της ΕΛΤΕ σχετικά µε την λογιστική παρακολούθηση των
δεδοµένων για την σύνταξη των πινάκων της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 7
του Κ.Β.Σ., όπως αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου.
Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά παράγραφο τα ακόλουθα:
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Άρθρο 12
΄΄Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α) για
την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων΄΄.
Χρόνος έναρξης ισχύος 23-12-2004
Παράγραφος 1. Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Υποχρεώσεις
επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των
∆.Λ.Π.
Με την παράγραφο 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.
και ορίζεται ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων του επιτηδευµατία, που προαιρετικά
ή υποχρεωτικά συντάσσει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) καθώς και οι υποχρεώσεις του επιτηδευµατία εκείνου που
επιλέγει να τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.

Σ.Α.Τ.Ε.
Ειδικότερα:
1.1 Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων
Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. παρέχεται η
δυνατότητα στον επιτηδευµατία που εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π. προαιρετικά ή υποχρεωτικά, να
επιλέξει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών του βιβλίων και να τηρήσει αυτά σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ή σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας
φορολογικής νοµοθεσίας.
Έτσι όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας το προκύπτον από αυτά αποτέλεσµα είναι το φορολογικό
αποτέλεσµα. Όταν τα βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
το προκύπτον αποτέλεσµα είναι µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Σηµειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τις αρχές και τους κανόνες που ακολουθούνται στην
τήρηση των λογιστικών βιβλίων (∆.Λ.Π. ή φορολογικής νοµοθεσίας) για τον τρόπο, τον
χρόνο, την θεώρηση κ.λ.π. των τηρουµένων λογιστικών βιβλίων εφαρµόζονται οι αντίστοιχες
διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρα 7, 18, 19, 24 κ.λ.π.)
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Σ.Α.Τ.Ε.
Επισήµανση
Όταν ο επιτηδευµατίας επιλέγει να τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, για τον επιτηδευµατία αυτό
δεν προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΒΣ καµία πρόσθετη υποχρέωση σε ότι αφορά την
εφαρµογή των ∆.Λ.Π. (τρόπος προσδιορισµού του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις αρχές και
τους κανόνες των ∆.Λ.Π., σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων κ.λ.π.). Όταν όµως τηρεί τα
λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π., τότε για τον
επιτηδευµατία αυτό ορίζονται ορισµένες πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται και
αναλύονται στην επόµενη παράγραφο 1.2 της παρούσης.
1.2. Υποχρεώσεις του επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τα
∆.Λ.Π.
Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας
που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.,
προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των φορολογικών µεγεθών και για την
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του, υποχρεούται:
α)

Να

συντάσσει

Πίνακα

Συµφωνίας

Λογιστικής

–

Φορολογικής

Βάσης

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.) (Περίπτωση Α΄).
β)

Να τηρεί Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (Περίπτωση Β΄).

γ)

Να συντάσσει Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακα Σχηµατισµού

Φορολογικών αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών
(Περίπτωση Γ΄).
Ειδικότερα:
1.2.1. Α. Σύνταξη Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
Ο παραπάνω επιτηδευµατίας υποχρεούται να συντάσσει µέχρι το κλείσιµο του
Ισολογισµού, Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης. Ο πίνακας αυτός
καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
κοινοποιούµενου άρθρου.
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Σ.Α.Τ.Ε.
1.2.1.1.

Περιεχόµενο του πίνακα

Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εξωλογιστικά. Τα δεδοµένα του πίνακα αυτού
προκύπτουν από τα κύρια τηρούµενα βιβλία (λογαριασµούς, Φορολογικό Μητρώο Παγίων
Περιουσιακών Στοιχείων κ.λ.π.) ή από τα τηρούµενα παράλληλα ή βοηθητικά βιβλία
(περίπτωση 1.2.3.1 της παρούσης).
Στον πίνακα αυτό απεικονίζονται σε τρεις στήλες για κάθε πρωτοβάθµιο
διαφοροποιηµένο λογαριασµό σε χρέωση ή πίστωση µε βάση τα προαναφερόµενα δεδοµένα:
α)

Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία (Λογιστική Βάση).

β)

Η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας

(Φορολογική Βάση).
γ)

Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης.
Ενδεικτικό Υπόδειγµα του Π.Σ.Λ.Φ.Β.
Λογιστική

Φορολογική

Βάση

Βάση

Λογαριασµός

∆ιαφορές
Χρέωση

Πίστωση

»

60

4000

3800

-

-200

»

65

1000

1100

100

-

»

66

1130

1090

-

-40

»

68

1600

1200

-

-400

»

75

1800

1600

200

-

»

76

2000

2300

-

-300

»

83

3000

1200

1800

-

κ.λ.π.
1.2.2. Β΄ Τήρηση Φορολογικού Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.
Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους
κανόνες των ∆.Λ.Π., τηρεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
ΚΒΣ το κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων σύµφωνα µε τις αρχές και τους
κανόνες των προτύπων αυτών. Όµως προκύπτει υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης Β΄ της νέας παραγράφου

7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ όπως τέθηκε µε την

παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου, να τηρεί και ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.
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Σ.Α.Τ.Ε.
1.2.2.1.

Χρόνος Ενηµέρωσης – Θεώρηση – Περιεχόµενο του Φορολογικού

Μητρώου.
Το Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων είναι αθεώρητο όπως και
το κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και ενηµερώνεται µέχρι το κλείσιµο του
Ισολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του ΚΒΣ, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του κοινοποιούµενου άρθρου.
Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται µόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της
εφαρµογής των ∆.Λ.Π., είτε ως προς την αρχική τους αξία προ των αποσβέσεων (τιµή
κτήσης) είτε ως προς τις αποσβέσεις. Για κάθε πάγιο που διαφοροποιείται καταχωρείται η
φορολογική του αξία, οι φορολογικές αποσβέσεις (συντελεστής και αξία απόσβεσης) και η
φορολογική αναπόσβεστη αξία αυτού.
1.2.2.2.

Μη τήρηση Φορολογικού Μητρώου Παγίων Περιουσιακών

Στοιχείων
Το νέο αυτό µητρώο µπορεί να µην τηρείται όταν τα δεδοµένα του καταχωρούνται
διακεκριµένα στο (κύριο) Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων που τηρείται σύµφωνα
µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Με βάση τα δεδοµένα του κύριου Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και του
Φορολογικού Μητρώου Παγίων όταν τηρείται, στο Π.Σ.Λ.Φ.Β. καταχωρείται η αξία των
αποσβέσεων (συνολικά) µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των

∆.Λ.Π. και µε βάση τις

αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και η διαφορά µεταξύ αυτών.
1.2.3. Γ΄ Σύνταξη φορολογικών πινάκων.
Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες
των ∆.Λ.Π. υποχρεούται ακόµη να συντάσσει τους πίνακες που ορίζονται από τις διατάξεις
της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ, όπως αυτές τέθηκαν µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούµενου άρθρου.
Ειδικότερα υποχρεούται να τηρεί:
α)

Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης.

β)

Πίνακα Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών.

γ)

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών.
Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών και

Ισολογισµού µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του Ισολογισµού.
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Σ.Α.Τ.Ε.
1.2.3.1.

Τρόπος σύνταξης των πινάκων

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις της περίπτωσης Γ΄ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου
7 του ΚΒΣ τα δεδοµένα των πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασµούς που
τηρούνται κατά την διπλογραφική µέθοδο.
Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των
∆.Λ.Π., έχει την δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους πιο κάτω τρόπους διπλογραφικής
λογιστικής παρακολούθησης που ενδεικτικά αναφέρονται, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή
οποιουδήποτε άλλου τρόπου διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης, µε την
προϋπόθεση ότι από τους λογαριασµούς που τηρούνται προκύπτουν τα δεδοµένα των
ανωτέρω πινάκων.
α) Τήρηση ∆ύο Αυτοτελών Λογιστικών Συστηµάτων
Τήρηση παράλληλου διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό

Ηµερολόγιο και

Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι
συναλλαγές µε βάση τις αρχές της φορολογικής νοµοθεσίας µε εισαγωγή των δεδοµένων των
συναλλαγών, είτε την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του µήνα, είτε
συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τα δύο λογιστικά συστήµατα (κύριο
και βοηθητικό) χρησιµοποιούν το ίδιο σχέδιο λογαριασµών και η διαφορά των πρωτοβάθµιων
λογαριασµών αποτελεί την διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης η οποία και
καταχωρείται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β.
Από το βοηθητικό λογιστικό σύστηµα µπορεί, αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ΄,
να συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό, Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων χρήσης
και Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων που καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών πλην του
φορολογικού ισολογισµού.
β) Τήρηση Συµπληρωµατικού Λογιστικού Συστήµατος
Τήρηση παράλληλου συµπληρωµατικού διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό
ηµερολόγιο και Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο λογιστικό αυτό σύστηµα
λογιστικοποιούνται οι διαφορές (µεταξύ των ∆.Λ.Π. και της φορολογικής νοµοθεσίας) ή και
οι αντιστροφές των συναλλαγών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστηµα
µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι
διαφορές είτε ανά συναλλαγή την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του µήνα,
είτε συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
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Σ.Α.Τ.Ε.
Για τα δύο αυτά λογιστικά συστήµατα (κύριο και συµπληρωµατικό) χρησιµοποιείται
το ίδιο σχέδιο λογαριασµών και το αλγεβρικό λογιστικό άθροισµα κατά πρωτοβάθµιο
λογαριασµό των δύο αυτών συστηµάτων αποτελεί την αξία κάθε πρωτοβάθµιου λογαριασµού
σε φορολογική βάση που καταχωρείται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β.
Από το κύριο και το συµπληρωµατικό βοηθητικό λογιστικό σύστηµα µπορεί αντί των
πινάκων της περίπτωσης Γ΄, να συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό και Λογαριασµό
Φορολογικών Αποτελεσµάτων χρήσης και Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων που
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών πλην του Φορολογικού Ισολογισµού.
Το βοηθητικό ηµερολόγιο και καθολικό που τηρείται στα παραπάνω συστήµατα (α &
β) είναι αθεώρητα και τα δεδοµένα τους µπορεί να αποθηκεύονται σε ηλεκτροµαγνητικά
µέσα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση σύνταξης για τους λογαριασµούς του καθολικού αυτού
θεωρηµένου ισοζυγίου λογαριασµών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών» του άρθρου 24 § 1
του Κ.Β.Σ. Τηρείται όµως θεωρηµένο Ισοζύγιο λογαριασµών «Γενικού – Αναλυτικών
Καθολικών» που ορίζεται από την πιο πάνω διάταξη (24 § 1) για τους λογαριασµούς του
Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών που τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες
των ∆.Λ.Π. στο κύριο λογιστικό σύστηµα.
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω (α & β) τρόποι λογιστικής διπλογραφικής
παρακολούθησης περιγράφονται αναλυτικά στο κοινοποιούµενο 117/9-2-2005 έγγραφο της
ΕΛΤΕ.
γ) Τήρηση Λογαριασµών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Οι λογαριασµοί που απαιτούνται για την σύνταξη των πινάκων της περίπτωσης Γ’ της
παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. παρακολουθούνται στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία
µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. σε σύστηµα λογαριασµών τάξεως ή σε
οποιοδήποτε άλλο σύστηµα που θα εξασφαλίζει τη µη ανάµιξή τους µε τους λογαριασµούς
ουσίας των ∆.Λ.Π.
Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασµός φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης
διαµορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζηµία) του λογαριασµού 86 «Αποτελέσµατα
Χρήσης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» και από τις χρεωστικές και πιστωτικές διαφορές
που προκύπτουν από την εφαρµογή των αρχών και των κανόνων των ∆.Λ.Π. και της
φορολογικής νοµοθεσίας.
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Σ.Α.Τ.Ε.
Όταν στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
περιλαµβάνονται και οι ανωτέρω λογαριασµοί τάξεως, στο Οριστικό θεωρηµένο Ισοζύγιο
Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
24 § 1 του Κ.Β.Σ. περιλαµβάνονται και οι ανωτέρω τηρούµενοι λογαριασµοί τάξεως.
Παράγραφος 2. Χρόνος ενηµέρωσης του Φορολογικού Μητρώου Πάγιων
Περιουσιακών Στοιχείων.
Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται η περίπτωση ε΄ της παραγρ.2 του άρθρου 17
του ΚΒΣ και ορίζεται ο χρόνος ενηµέρωσης του ΄΄νέου΄΄ βιβλίου ΄΄Φορολογικό Μητρώο
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων΄΄, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από την παράγραφο 1
του κοινοποιούµενου άρθρου για τους τηρούντες τα λογιστικά τους βιβλία σύµφωνα µε τους
κανόνες των ∆.Λ.Π., µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού, στον ίδιο δηλαδή χρόνο που
ενηµερώνεται και το κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, η τήρηση του οποίου
ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ.
Παράγραφος 3. Αποτίµηση αποθεµάτων όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται
σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Με την παράγραφο αυτή προστίθενται µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. δύο νέα εδάφια (δεύτερο και τρίτο) αναφορικά µε την αποτίµηση των
µενόντων αποθεµάτων των ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη,

του

επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, ο ανωτέρω επιτηδευµατίας προσδιορίζει
το κόστος των ιδιοπαραχθέντων ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη και
αποτιµά τα µένοντα των αποθεµάτων αυτών µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π.
Οι διαφορές εκείνες των στοιχείων του κόστους (π.χ. αποσβέσεων κλπ) µεταξύ των
αρχών και των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας και ∆.Λ.Π., που προσδιορίζονται στο
τέλος της χρήσης και απεικονίζονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β., στο σύνολό τους επηρεάζουν το
φορολογικό αποτέλεσµα της χρήσης την οποία αφορούν χωρίς να κατανέµονται µεταξύ
µενόντων και πωληθέντων ετοίµων προϊόντων. Για το λόγο αυτό δεν αναπροσαρµόζεται για
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τον προσδιορισµό του φορολογικού αποτελέσµατος η αξία των µενόντων ιδιοπαραχθέντων
ετοίµων και της παραγωγής σε εξέλιξη µε τις ανωτέρω προκύπτουσες διαφορές.

Σ.Α.Τ.Ε.
Παράγραφος 4. Αποτίµηση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. αναφορικά µε την αποτίµηση
των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο και των
συµµετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας.
Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αποτίµησης στην τιµή
κτήσης τους των ανωτέρω µετοχών και συµµετοχών των διαχειριστικών περιόδων που
λήγουν µέχρι την 30/6/2005, αντί της αποτίµησης αυτών στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή
µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της τρέχουσας τιµής τους.
Με την προϊσχύουσα διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί µόνο για την αποτίµηση της
διαχειριστικής περιόδου λήξης 31/12/2003. Με την νέα διάταξη η δυνατότητα αποτίµησης
των ανωτέρω µετοχών και συµµετοχών στην τιµή κτήσης τους επεκτείνεται και
καταλαµβάνει την αποτίµηση όλων των διαχειριστικών περιόδων που λήγουν µέχρι την
30/6/2005 ανεξάρτητα αν αυτές έχουν ήδη λήξει πριν την δηµοσίευση του κοινοποιούµενου
άρθρου ή λήγουν µετά. ∆ηλαδή καταλαµβάνει και την αποτίµηση των µετοχών και
συµµετοχών των διαχειριστικών περιόδων λήξης 30/6/2003, 30/6/2004, 31/12/2004 κλπ.
Παράγραφος 5. Αποτίµηση των τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Με την παράγραφο αυτή προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ στην παράγραφο 5 του
άρθρου 28 του ΚΒΣ αναφορικά µε την αποτίµηση των τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (τράπεζες κ.λ.π.) και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε την νέα αυτή περίπτωση οι διατάξεις που τίθενται µε την παράγραφο 3
του κοινοποιούµενου άρθρου αναφορικά µε την αποτίµηση των ιδιοπαραχθέντων ετοίµων
προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τίτλους και τα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
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Έτσι σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα

µε τις αρχές και τους

κανόνες των ∆.Λ.Π., δεν αναπροσαρµόζουν στο τέλος της χρήσης την αξία των µενόντων
των πιο πάνω τίτλων όπως αυτή έχει αποτιµηθεί (προσδιοριστεί) µε βάση τις αρχές και τους
κανόνες των ∆.Λ.Π., µε τις κοστολογικές διαφορές που προσδιορίζονται στο τέλος της
χρήσης µεταξύ της φορολογικής νοµοθεσίας και των ∆.Λ.Π. Οι διαφορές αυτές
αναγράφονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα της χρήσης.

Σ.Α.Τ.Ε.
Παράγραφος 6. Καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών των πινάκων των
περιπτώσεων Α΄ και Γ΄ της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται µετά το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ., νέο εδάφιο αναφορικά µε την καταχώριση στο
βιβλίο απογραφών των πινάκων που ορίζονται από τις περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της νέας
παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ, όπως αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 1 του
κοινοποιούµενου άρθρου.
Έτσι, σύµφωνα µε το νέο εδάφιο ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα
µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τους ανωτέρω πίνακες που έχει
υποχρέωση να συντάσσει σύµφωνα µε τις νέες προαναφερόµενες διατάξεις των περιπτώσεων
Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ.
Όταν χρησιµοποιεί το λογιστικό σύστηµα που περιγράφεται στις υποπεριπτώσεις α’ &
β’ της περίπτωσης 1.2.3.1 της παρούσης και συντάσσει Φορολογικό Ισολογισµό, Λογαριασµό
Φορολογικών Αποτελεσµάτων και Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, µπορεί να καταχωρεί
στο βιβλίο απογραφών, αντί των πινάκων της περίπτωσης Γ’, το Λογαριασµό Φορολογικών
Αποτελεσµάτων και τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων.
Η υποχρέωση καταχώρισης των πινάκων της περίπτωσης Γ΄ δεν καταλαµβάνει τον
επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της
φορολογικής νοµοθεσίας, αφού αυτός δεν έχει υποχρέωση να συντάσσει τους πίνακες αυτούς.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, στο βιβλίο απογραφών
καταχωρούνται ακόµη οι καταστάσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού
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(ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων) όπως
προκύπτουν εκ των τηρουµένων λογιστικών βιβλίων.

Σ.Α.Τ.Ε.
Ειδικότερα:
•

Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους

κανόνες των ∆.Λ.Π. καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών:
α)

τις πιο πάνω καταστάσεις που ορίζονται από τις τις διατάξεις της παραγράφου 1 του

άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. όπως αυτές συντάσσονται εκ των λογιστικών βιβλίων που τηρούνται
µε βάση τα ∆.Λ.Π. και
β)

τους πίνακες των περιπτώσεων Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ΚΒΣ

όπως αυτοί ορίζονται µε την παράγραφο 1 του κοινοποιούµενου άρθρου, ή αντί των πινάκων
της περίπτωσης Γ΄ τις συντασσόµενες καταστάσεις κατά τα προαναφερόµενα στις
υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης 1.2.3.1 της παρούσης (Λογαριασµό Φορολογικών
Αποτελεσµάτων και Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων).
•

Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της

ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τις πιο πάνω
καταστάσεις

λογαριασµό

(Ισολογισµό,

αποτελεσµάτων

χρήσης,

πίνακα

διάθεσης

αποτελεσµάτων) που συντάσσονται εκ των τηρουµένων λογιστικών του βιβλίων σύµφωνα µε
τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. ∆εν καταχωρούνται στο
βιβλίο απογραφών οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση του κανόνες των
∆.Λ.Π.
Παράγραφος 7.

Υπογραφή καταστάσεων και πινάκων από λογιστή –

φοροτεχνικό.
Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. αναφορικά µε την υπογραφή του ισολογισµού, του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσης και των πινάκων που ορίζονται από την περίπτωση Γ΄ της νέας
παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την νέα διάταξη, από λογιστή φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος υπογράφονται µε αναγραφή και

των δεδοµένων που

ορίζονται στην διάταξη αυτή:
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Σ.Α.Τ.Ε.
α)

Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται εκ των

τηρουµένων λογιστικών βιβλίων. Έτσι, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. υπογράφεται ο ισολογισµός και ο λογαριασµός
αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται µε βάση τα ∆.Λ.Π. Όταν τα λογιστικά βιβλία
τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας υπογράφεται
ο «φορολογικός» ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης (φορολογικός).
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται µε τις διατάξεις αυτές (29 § 3) να υπογράφεται ο
Ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης που συντάσσονται µε βάση τους
κανόνες και τις αρχές των ∆.Λ.Π.
β)

Οι πίνακες που ορίζονται από την περίπτωση Γ΄ της νέας παραγράφου 7 του Κ.Β.Σ. οι

οποίοι τηρούνται από τον επιτηδευµατία που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.
Όταν αντί των πινάκων κατά τα προαναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις α’ & β’ της
περίπτωσης 1.2.3.1. της παρούσης συντάσσεται Φορολογικός Ισολογισµός, Λογαριασµός
Φορολογικών

Αποτελεσµάτων

Χρήσης

και

Πίνακας

∆ιάθεσης

Αποτελεσµάτων,

υπογράφονται ο Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων και ο Πίνακας ∆ιάθεσης
Αποτελεσµάτων που υποκαθιστούν τους πίνακες της ανωτέρω περίπτωσης Γ’.
Καταστάσεις που δηµοσιεύονται
Επισηµαίνεται ότι δηµοσιεύονται οι καταστάσεις (ισολογισµός – λογαριασµός
αποτελεσµάτων χρήσης και λοιπές καταστάσεις) που συντάσσονται µε βάση τις αρχές και
τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ανεξάρτητα από τις αρχές και τους κανόνες που ακολουθούνται
στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων (∆.Λ.Π. ή φορολογικής νοµοθεσίας).
Παράγραφος 8. Ανεπάρκεια των βιβλίων επί µη σύνταξης ή ανακριβούς σύνταξης
του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
30 του Κ.Β.Σ. νέα περίπτωση ε΄, αναφορικά µε την κρίση του κύρους των βιβλίων ως
ανεπαρκών του επιτηδευµατία εκείνου που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. Έτσι σύµφωνα µε την νέα περίπτωση ε΄, για τον πιο πάνω
επιτηδευµατία λόγος ανεπάρκειας των τηρουµένων βιβλίων του αποτελεί ακόµη η µη
σύνταξη και η µη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών του Πίνακα Φορολογικών
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Αποτελεσµάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου
7 του Κ.Β.Σ. καθώς και η ανακριβής σύνταξη του Πίνακα αυτού.
Στην περίπτωση που, αντί του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης,
συντάσσεται κατά τα προαναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης 1.2.3.1
της παρούσης, Φορολογικός Ισολογισµός, Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων
Χρήσης, και Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών, λόγος ανεπάρκειας των βιβλίων αποτελεί ανάλογα η
µη σύνταξη και η µη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών ή η ανακριβής σύνταξη του
Λογαριασµού

Φορολογικών

Αποτελεσµάτων

που

υποκαθιστά

σύµφωνα

µε

τα

προαναφερόµενα (υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης 1.2.3.1 της παρούσης) τον
Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 7 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.

Σ.Α.Τ.Ε.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

Συνηµµένα: Φύλλα 8 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.04 και Εγγ. 117/9.2.05 της ΕΛΤΕ)

13

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

Σ.Α.Τ.Ε.

