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ΠΟΛ 1024/2015 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή συµπληρωµατικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρµογή των 
διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, 
συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». 
 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου µας ΠΟΛ.1003/31.12.2014, παρέχονται συµπληρωµατικά οι 
ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 251). 
 
1. Στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3.10.1 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισµοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόµου ή του 
καταστατικού τους υποχρεούνται µόνο σε σύνταξη ισολογισµού και όχι σε τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόµο σε εφαρµογή διπλογραφικού 
λογιστικού συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι εµπίπτουν στην κατηγορία των πολύ µικρών 
οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση 
βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
(κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).» 
 
2. Προστίθεται περίπτωση (η) στην παράγραφο 3.10.1 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως εξής: 
«Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4308/2014 και λαµβανοµένου 
υπόψη ότι οι ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες, τόσο µε τις προηγούµενες διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ. όσο και του ΚΒΣ δεν υποχρεούνταν σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού 
συστήµατος, παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον µέχρι την προθεσµία ενηµέρωσης των 
διπλογραφικών βιβλίων, δηλαδή µέχρι τις 2.3.2015, µετατραπούν σε οντότητες της παραγράφου 
2γ του άρθρου 1 («απλές ετερόρρυθµες εταιρείες»), να τηρούν το λογιστικό τους σύστηµα 
απλογραφικά. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
οντότητες εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2 ( κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).» 
 



 

 

 
3. Προστίθεται περίπτωση (κ) στο τέλος της παραγράφου 5.8.4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως εξής: 
«κ) διακίνηση κενών ειδών συσκευασίας.» 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοίκησης 
 
Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 


