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Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
ΠΡΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Οικονοµικών,
∆/νση Βιβλίων και Στοιχείων
ΘΕΜΑ: Τήρηση του λογαριασµού 94 – «Αποθέµατα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου
Τεχνικών Προδιαγραφών από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις.
ΣΧΕΤ: 1) Η 25777/ΣΓ/σµ/7.2.2013 επιστολή µας που έλαβε
α) Αρ.Πρωτ. Γραφ.Υπουργού 01710/7.2.2013
β) Αρ.Πρωτ. ∆/νσης Βιβλίων & Στοιχείων 1021998/8.2.2013
2) Η 25777Α/ΣΓ/σµ/26.7.2013 επιστολή µας που έλαβε:
α) Αρ.Πρωτ. Γραφ.Υπουργού 08185/26.7.2013
β) Αρ.Πρωτ. Γ.Γ.∆.Ε. 01523/1.8.2013 µε χρέωση στη ∆/νση Βιβλίων & Στοιχείων
Κύριοι,
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών µας επιστολών – τις οποίες και επισυνάπτουµε - και
των προβληµάτων που περιγράφονται σε αυτές για την τήρηση του λογαριασµού 94
από τις τεχνικές εταιρείες, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4093/12.11.2012
και προς άρση του αδιεξόδου που έχει δηµιουργηθεί στις τεχνικές εταιρείες αναφέρουµε τα
εξής:
Σχεδόν όλες οι τεχνικές εταιρείες λειτουργούν παραγωγικά και λογιστικά «κατά παραγγελία»
(κατά έργο). ∆ηλαδή, όλες οι πρώτες ύλες (οικοδοµικά κλπ. υλικά), µεταφέρονται απευθείας
από τους προµηθευτές στα διάφορα εργοτάξια, στα οποία ενσωµατώνονται στα έργα. Χωρίς
δηλαδή να µεσολαβεί κάποιος αποθηκευτικός χώρος.
Εποµένως αίτηση και πρόταση µας είναι:
1. Να αποσαφηνισθεί ότι η υποχρέωση τήρησης του λογαριασµού 94, εξαντλείται για τις
τεχνικές επιχειρήσεις, µε την παρακολούθηση των εσόδων στα τηρούµενα βιβλία
διακεκριµένα ανά έργο και εφόσον οι διάφορες πρώτες ύλες ενσωµατώνονται απευθείας στα
έργα, µε την αποστολή τους από τους προµηθευτές στα εργοτάξια, χωρίς την µεσολάβηση
κάποιου αποθηκευτικού χώρου και
2. Επίσης η υποχρέωση τήρησης βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών εξαντλείται µε την ύπαρξη
σχετικής σύµβασης που έχει κατατεθεί στην ∆.Ο.Υ.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: Τα σχετικά (α) και (β)
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