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Αριθ. Πρωτ. 25777/ΣΓ/σµ     Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2013 

 

Π Ρ Ο Σ 

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.» 

 

Αξιότιµε κε Υπουργέ, 

 

µετά από την δηµοσίευση του Ν.4093/12-11-2012 και της σχετικής ερµηνευτικής εγκυκλίου, 
ΠΟΛ.1004/4.1.2013 µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι όχι µόνον δεν καταργήθηκε ο 
περίφηµος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, (απλώς άλλαξε όνοµα), παρά τις δεσµεύσεις του 
Πρωθυπουργού, αλλά στο όνοµα του εκσυγχρονισµού και της µεταρρύθµισης, γίνεται 
προσπάθεια επαναφοράς διατάξεων, που ήδη κατά το παρελθόν, είχε γίνει αποδεκτό από 
όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, ότι ήταν αναχρονιστικές, πρακτικά 
ανεφάρµοστες, µε αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων, κατά συνέπεια και 
των τεχνικών έργων, χωρίς το παραµικρό να προσφέρουν είτε στα φορολογικά έσοδα του 
κράτους, αλλά και στις ίδιες τις τεχνικές επιχειρήσεις. 

Κύριε Υπουργέ, είναι διεθνώς γνωστή η ιδιοµορφία που παρουσιάζει λογιστικά η κατασκευή 
των Τεχνικών Έργων, ιδιοµορφία που αποτυπώνεται σε διάφορους τρόπους προσδιορισµού 
των αποτελεσµάτων ενός έργου. Μέθοδοι όπως της «Πλήρους Αποπεράτωσης», «Τµηµατικής 
Αποπεράτωσης», «Προϋπολογιστικού κόστους», «Πρωτόκολλο 11 των ∆ΛΠ», κλπ., δεν 
προέκυψαν τυχαία. Προέκυψαν λόγω της αναγνώρισης εγγενών λογιστικών θεµάτων, που 
υπάρχουν στην κατασκευή των έργων, που πολύ απέχουν από την κλασσική βιοµηχανική 
λογιστική.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο νοµοθέτης έχει επανειληµµένα προνοήσει για την απαλλαγή των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων από την «Τήρηση του λογαριασµού 94 του ΕΓΛΣ 
και του βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών», απαλλαγή, η οποία θα αποδείξουµε 
διεξοδικά στην συνέχεια του εγγράφου µας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί.  

 

Α. Ιδιοµορφίες στην κατασκευή των έργων. 

Ως Τεχνικό έργο από τεχνικής άποψης ορίζεται κάθε οικοδοµική ή άλλη κατασκευή 
ορισµένης χρονικής διάρκειας, όπως ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, καθαίρεση και 
ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση» 

Επίσηµο έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζει «Επίσης , ως τεχνικό έργο, µε βάσει 
διατάξεις ειδικών νόµων (ν1418/1984 όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
µε τις διατάξεις του ν 2229/1994 το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο- π.δ. 1123/1980), την 
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διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή 
ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς 
και κάθε σχετική ερευνητική εργασία , που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση και που 
συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος, ή τον υποθαλάσσιο 
χώρο όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων» 

Έτσι ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται οι ανεγέρσεις οικοδοµών, σχολείων, νοσοκοµείων, 
κατασκευές δρόµων, αεροδροµίων, λιµανιών, υπονόµων, τοποθέτηση υποθαλάσσιων 
καλωδίων κλπ., κλπ., κλπ.  

Η κατασκευή των έργων διακρίνεται από τον σχετικά µικρό αριθµό κατασκευής έργων, που 
κατασκευάζει κάθε επιχείρηση, τον σχετικά δυσανάλογα µεγάλο αριθµό των υλικών, καθώς 
και τον σχετικά δυσανάλογα µεγάλο αριθµό των υπηρεσιών (µηχανικοί, υπεργολάβοι κλπ.), 
που ενσωµατώνονται στο έργο. 

Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατασκευάζονται στο Ύπαιθρο. Όχι δηλαδή σε κλειστές 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όπως σε µία βιοµηχανία, αλλά σε ανοικτούς χώρους και 
µάλιστα στα ∆ηµόσια Έργα, σε εδαφικές εκτάσεις του ∆ηµοσίου.  

∆εν είναι τυχαίο ότι δεν µπορεί να ορισθεί η κατασκευή έργων, ως αµιγώς παραγωγή 
προϊόντος ή ως παροχή υπηρεσίας. Άσχετα από την διάκριση, που προσπαθεί να κάνει το 
Υπουργείο, ότι δηλαδή η κατασκευή έργου µε υλικά του εργολάβου θεωρείται ως παραγωγή 
προϊόντος και η κατασκευή έργου µε υλικά του εργοδότη θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας. 
Σε κανένα έργο αυτή η διάκριση δεν µπορεί να είναι απόλυτη. Και η διάκριση αυτή άλλωστε 
έχει σκοπό µόνο γραφειοκρατικές διαδικασίες, για κάποιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για 
την ένταξη ή όχι στην τήρηση Αποθήκης και κανένα άλλο. 

Άλλο γεγονός είναι ότι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, τα υλικά ενσωµατώνονται απευθείας στα 
έργα. ∆εν αποθηκεύονται δηλαδή σε εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, αλλά από τον 
Προµηθευτή παραδίδονται απευθείας στο έργο για ενσωµάτωσή τους. 

Άλλη ιδιοµορφία, αρκετά συνήθης θα λέγαµε, είναι ότι για ένα κατασκευαστή το έργο δεν 
είναι πάντα «κέντρο κόστους». Πολλές περιπτώσεις είναι που ένα «εργοτάξιο» εξυπηρετεί 
περισσότερα από ένα έργα. Για παράδειγµα µία εταιρεία έχει αναλάβει µε µία σύµβαση την 
κατασκευή ενός δρόµου και µε άλλη σύµβαση την κατασκευή γέφυρας, που βρίσκεται στον 
ίδιο δρόµο. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρεία, χαρακτηρίζει ως «κέντρο 
κόστους», το εργοτάξιο και θα προβεί σε ενιαίο προσδιορισµό του οικονοµικού 
αποτελέσµατος για το «κέντρο κόστους εργοτάξιο», παρά θα µπει στην ακριβή και µη 
ρεαλιστική διαδικασία της αναλυτικής κοστολόγησης, µεταξύ των δύο έργων. 

     

Β. Τήρηση βιβλίου «Τεχνικών Προδιαγραφών» 

Άλλη ιδιοµορφία που υπάρχει, είναι ότι κανένα έργο δεν είναι απόλυτα ίδιο µε ένα άλλο, 
όπως π.χ. ένα «µανταλάκι» µε ένα άλλο ίδιο, ή µια «ξυριστική µηχανή» µε µία άλλη ίδια. 
κλπ. Εποµένως δεν µπορούν στα έργα να εφαρµοστούν «τεχνικές προδιαγραφές». Πιθανόν ο 
Κύριος του Έργου (Πελάτης), να απαιτεί κάποιες προδιαγραφές του Έργου, όµως αυτές δεν 
πρέπει να συγχέονται µε τις από πλευράς κόστους «τεχνικές προδιαγραφές», ποσοστών και 
ειδών πρώτων υλών, που απαιτεί η βιοµηχανική λογιστική. Είναι αδύνατη η πλήρης 
πρόβλεψη της εξέλιξης της κατασκευής ενός έργου, διότι υπάρχουν πάντα εξωγενείς 
παράγοντες που επηρεάζουν σοβαρότατα το κόστος του. Για παράδειγµα ύπαρξη δύσκολων 
πετρωµάτων, σαθρότητα εδαφών, ύπαρξη ύδατος, κακοτεχνίες, ασταθής συνθήκες φυσικού 
και κλιµατικού περιβάλλοντος κλπ., κλπ., κλπ.. 
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Γ. Τήρηση βιβλίου αποθήκης. 

Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 4, της παραγράφου 5.215,  του Π.∆.1123/1980 (ΕΓΛΣ), 
προβλέπεται: 

 «4. Οι λογαριασµοί των αποθεµάτων κινούνται µόνο όταν αυτά εισάγονται σε κάποιο 
αποθηκευτικό χώρο και έτσι γίνονται αντικείµενο ποσοτικού ελέγχου. 
Αποθηκευτικός χώρος θεωρείται και ένα παραγωγικό µέσο ή µέσο αποθηκεύσεως, 
ενταγµένο στο σύστηµα της παραγωγικής διαδικασίας, όπου, π.χ. το ηµιτελές προϊόν, 
παραµένει προσωρινά αποθηκευµένο, ώσπου να διακινηθεί στην επόµενη φάση ή στο 
επόµενο στάδιο κατεργασίας.» 

Από τον παραπάνω ορισµό και όσα πιο πάνω αναφέραµε προκύπτουν τα εξής: 

α) ∆εν υπάρχει καµία εισαγωγή υλικών σε αποθηκευτικούς χώρους σχεδόν στο σύνολο της 
κατασκευής των έργων. Αν κατά περίπτωση υπάρχει, τότε ναι θα πρέπει να κινηθούν 
λογαριασµοί αποθεµάτων. Αν τα υλικά ενσωµατώνονται στο έργο, τότε δεν 
κινούνται οι λογαριασµοί αποθεµάτων. Ενσωµάτωση στο έργο θεωρείται η 
παράδοση των υλικών στο εργοτάξιο ή στην οικοδοµή.  

β) Η µη αποδοχή του παραπάνω συµπεράσµατος και σύµφωνα µε τον ορισµό πάντα του 
ΕΓΛΣ, θα οδηγούσε στην αποδοχή ότι αποθηκευτικός χώρος ως µέσο παραγωγής είναι 
και η «µπετονιέρα», στην οποία εισάγονται νερό, τσιµέντο και αδρανή, για 
παραγωγή σκυροδέµατος, όχι πάντα να σηµειωθεί ίδιων προδιαγραφών, ή 
αποθηκευτικός χώρος είναι και το φορτηγό πάνω στο οποίο µεταφέρονται εντός του 
εργοταξίου υλικά από την µία θέση στην άλλη, και µάλιστα υλικά που δεν προέρχονται 
από αγορά, π.χ. προέρχονται από εκχωµάτωση µίας περιοχής, για συµπλήρωση χώµατος σε 
άλλη, κλπ., κλπ. ∆εν χρειάζεται νοµίζουµε, µεγάλη φαντασία, για να καταλάβει κανείς σε τι 
γραφειοκρατία θα οδηγούσε κάτι τέτοιο.!!! 

Εξάλλου είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται µε την κατασκευή των έργων, ότι είναι 
συνήθης η διαδικασία της τιµολόγησης προς τον Κύριο του Έργου (Πελάτη), βάσει των 
«υλικών επί τόπου» ή των «υλικών σε εγκαταστάσεις τρίτων». Σύµφωνα µε αυτή την 
διαδικασία ο Ανάδοχος του έργου τιµολογεί υλικά που βρίσκονται είτε στο εργοτάξιο είτε 
ακόµη και σε εγκαταστάσεις τρίτων, µε ποσοστό επί της τελικής αξίας ενσωµάτωσης, χωρίς 
αυτά ακόµη να έχουν ενσωµατωθεί πλήρως στο έργο, αρκεί να τα έχει αγοράσει. 

 

∆. Πώς προσδιορίζουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις το οικονοµικό αποτέλεσµα; 

Ίσως να αναρωτηθεί κάποιος, «πως προσδιορίζουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις το 
οικονοµικό αποτέλεσµα των έργων;». Μα απλά από τα στοιχεία της επίσηµης Γενικής 
Λογιστικής, που τηρούν και σύµφωνα µε τον ακόλουθο Γενικό Κανόνα.  

∆ηλαδή Φυσική Απογραφή (Καταµέτρηση) Τέλους Χρήσης Μείον Απογραφή Αρχής Χρήσης, 
Πλέον αγορές χρήσης, Πλέον δαπάνες χρήσης, δίδουν όπως διδάσκεται στους πρωτοετείς 
φοιτητές των οικονοµικών, το Κόστος Παραγωγής.  

Αφαιρούµενο αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα, δίδει το Οικονοµικό Αποτέλεσµα. 

Και τι εξυπηρετεί η τήρηση της αποθήκης; Μα την «∆ιαρκή Απογραφή» και τίποτε άλλο. 
Εξυπηρετεί την δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγµή, της ποσότητας των υλικών που 
υφίστανται στους Αποθηκευτικούς Χώρους, όµως µε τις προϋποθέσεις, που πιο πάνω 
αναφέραµε. Προϋποθέσεις που πολύ απέχουν από την ιδιοµορφία της κατασκευής των 
Τεχνικών Έργων. 
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Θα µπορούσε κάποιος να πει, µα οι Λογαριασµοί της Γενικής Λογιστικής, ταξινοµούνται 
«Κατά Είδος» και όχι «Κατά Κέντρο Κόστους», πως λοιπόν προκύπτει το αποτέλεσµα, κατά 
κέντρο κόστους, δηλαδή κατά εργοτάξιο ή έστω κατά έργο; 

Αυτό άλλωστε ήταν και το κύριο επιχείρηµα των θιασωτών της τήρησης της Αναλυτικής 
Λογιστικής, που ήδη έχει εγκαταλειφτεί.  

Αφενός µε τα σύγχρονα προγράµµατα λογιστικής, και µε την κατάλληλη κωδικοποίηση, 
υπάρχει η δυνατότητα, να παρακολουθείται συγχρόνως το κόστος και κατά είδος και κατά 
κέντρο και αφετέρου οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα παρακολούθησής του µε άλλους 
εξωλογιστικούς τρόπους, ιδιαίτερους για κάθε επιχείρηση. Αρκεί το συνολικό αποτέλεσµα να 
µην ξεφεύγει  από τον Γενικό Κανόνα. Άλλωστε και η τήρηση του λογαριασµού 94, σύµφωνα 
µε τις επιτάξεις του Νέου ΚΦΑΣ, είναι ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.!!! 

 

Ε. Φορολογικό ενδιαφέρον 

Ενδιαφέρει άλλωστε τις φορολογικές αρχές, το οικονοµικό αποτέλεσµα κατά έργο 
κατασκευής ή το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης; Οι φόροι εισοδήµατος 
επιβάλλονται στο οικονοµικό αποτέλεσµα ενός εκάστου έργου ή στο συνολικό οικονοµικό 
αποτέλεσµα της επιχείρησης; 

Ασφαλώς στο Συνολικό Αποτέλεσµα, που εύκολα ελέγχεται σύµφωνα µε τον πιο πάνω Γενικό 
Κανόνα. 

  

ΣΤ. Αναδροµή στο Παρελθόν 

Πολλές φορές στο παρελθόν έχει επανέλθει το θέµα, ξανά και ξανά, και πάντα µετά από την 
ταλαιπωρία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και την αναγνώριση αδιεξόδων έχει 
καταλήξει στην απαλλαγή των κατασκευαστικών επιχειρήσεων από την τήρηση «Αποθήκης». 

Σταχυολογούµε παρακάτω αποσπάσµατα από διάφορες, εγκυκλίους και Υπουργικές 
Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών στο παρελθόν. 

  

1. «ΠΟΛ. 1271/ 12-12-2002 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(πλην της παραγράφου 9), 8 και 10 του N. 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α΄), που αναφέρονται σε 
θέµατα εφαρµογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και των Φ.Τ.Μ. (N. 1809/1988). 

…………………………………….. 

2.8.10.1. Επιτηδευµατίες που απαλλάσσονται από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. 

………………………………………………………………….. 

Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις τεχνικές επιχειρήσεις 

 

Ο κατασκευαστής ∆ηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 7 του ν.2940/2001 και του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του ν.2992/2002 
φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις (λογιστικό αποτέλεσµα) υποχρεώνεται σε τήρηση του 
βιβλίου αποθήκης λόγω του τρόπου της φορολόγησής του. Με την εγκύκλιό µας 
ΠΟΛ.1143/30-4-2002 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση της τήρησης βιβλίου αποθήκης, θα 
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δηµιουργηθεί από 1.1.2004, εφόσον κατά τις δύο προηγούµενες χρήσεις (2002 και 2003) τα 
έσοδά τους θα υπερβούν το οριζόµενο όριο. 

Σηµειώνεται ότι στις διατάξεις της νέας παραγράφου 10 του άρθρου 8, από 1.1.2003, δεν 
περιλαµβάνεται πλέον ως απαλλασσόµενος από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ο 
κατασκευαστής δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που τα καθαρά του κέρδη 
προσδιορίζονται κατ΄ ειδικό τρόπο. 

Οι επιχειρήσεις αυτές επειδή µέχρι την 31.12.2002 είχαν ρητή εξαίρεση από την τήρηση 
βιβλίου αποθήκης δεν προκύπτει από 1.1.2003 υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης 
λαµβανοµένων υπόψη των νέων δεδοµένων για την τήρηση του βιβλίου αυτού (δύο 
συνεχείς χρήσεις, νέα όρια κ.λπ.). 

Τέλος, η τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις τεχνικές επιχειρήσεις, λόγω της 
ιδιοµορφίας του αντικειµένου εργασιών τους, θα ρυθµιστεί µε σχετική Απόφαση.» 

 

2. «ΠΟΛ.: 1089/2.6.2003 

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των 
τεχνικών επιχειρήσεων. 

………………………………………. 

Έχοντας υπόψη: 

…………………………………….. 

4. Τις δυσχέρειες κατά την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. συνεπεία του πλήθους των υλικών που χρησιµοποιούνται 
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. 

………………………………… 

Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 18/6/2003. 

……………………………… 

Αποφασίζουµε  

1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις κατασκευής ∆ηµοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών 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 (∆.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. 
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 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 κάθε έργο». 

 

Β) Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. 

Να απαλλαγούν από την υποχρέωση σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών εφόσον 
υπάρχει σχετική σύµβαση που έχει κατατεθεί στη ∆.Ο.Υ.  

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

 

3. «ΠΟΛ.: 1060/1.7.2004 

ΘΕΜΑ: Ρύθµιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών 
προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Αποφασίζουµε 

 

1. Μεταθέτουµε τον χρόνο έναρξης ισχύος της Α.Υ.Ο.Ο. 1062054/648/ ΠΟΛ. 1089/27-2003 
(ΦΕΚ 970 Β΄) «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών 
προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων», από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από 1/1/2005 και µετά. Για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1/1/2004 και µετά 
και µέχρι τη λήξη αυτής, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης εξαντλείται µε 
την παρακολούθηση των εσόδων στα τηρούµενα βιβλία διακεκριµένα ανά έργο. 

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

 

4. «ΠΟΛ. 1010/26.1.2005 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 
του Κεφαλαίου Γ΄ του N. 3296/04 (ΦΕΚ 253Α΄-14/12/2004) «Φορολογία εισοδήµατος 
φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» που 
αναφέρονται σε θέµατα εφαρµογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92). 

…………………………………….. 

……………………………………… 

Παράγραφος 3. Απαλλαγή τήρησης βιβλίου αποθήκης των κατασκευαστών δηµοσίων και 
ιδιωτικών τεχνικών έργων (ισχύς για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 
1/1/2005 και µετά). 

3.1 Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα υποπερίπτωση ιδ΄ στην 
περίπτωση Α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.και για τις διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005 και µετά, ο κατασκευαστής ∆ηµοσίων ή 
Ιδιωτικών Τεχνικών έργων απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.  
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Τεχνικά έργα, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής νοούνται έργα ιδίως οικοδοµικά, 
λιµενικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας κ.λ.π., όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήµατος. 

Λόγω της ιδιοµορφίας του αντικειµένου εργασιών των τεχνικών επιχειρήσεων µε την 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1089/2003 ρυθµίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για τις από 
1/1/2004 και στο εξής διαχειριστικές περιόδους. Ειδικά, για την χρήση 2004 µε την Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ 1060/2004, δόθηκε η δυνατότητα στις τεχνικές επιχειρήσεις να µην εφαρµόζουν την 
ανωτέρω απόφαση, µε την υποχρέωση όµως να παρακολουθούν στα βιβλία τους τα έσοδα 
κατ΄ έργο. Έτσι, λόγω του χρόνου έναρξης ισχύος της νέας διάταξης οι τεχνικές επιχειρήσεις 
που η διαχειριστική τους περίοδος λήγει µετά την 1.1.2005 εξακολουθούν να εφαρµόζουν 
την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1060/2004 (παρακολούθηση εσόδων κατ΄ έργο) µέχρι του χρόνου λήξης 
της περιόδου αυτής». 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, στις δεινές για την χώρα και τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, οικονοµικές 
συνθήκες, που διανύουµε, και κάτω από τις δραµατικές προσπάθειες που γίνονται από όλους 
για την συµπίεση του κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονοµίας κατ’ επέκταση, είναι αδιανόητο να 
επανέρχονται αναχρονιστικές γραφειοκρατικές διατάξεις, µε τις οποίες αφενός κανένα 
όφελος δεν προκύπτει για τα δηµοσιονοµικά έσοδα της χώρας και αφετέρου αυξάνουν 
ασύµµετρα το κόστος των κατασκευών, µόνο και µόνο για την τυπολατρική τήρηση κάποιων 
ξεπερασµένων µεθόδων και διαδικασιών. 

 

Κατόπιν όλων όσων πιο πάνω αναφέρθησαν και υπό το πρίσµα της ευρύτητας πνεύµατος, 
των γνώσεων και της ευαισθησίας για την χειµαζόµενη ιδιωτική οικονοµία της χώρας, που 
σας διακρίνουν, παρακαλούµε για την διατήρηση της απαλλαγής των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων από την «Τήρηση του λογαριασµού 94 του ΕΓΛΣ 
και του βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών». 

 

Με τιµή, 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


