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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4308

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία
Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης
Άρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου
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Άρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Άρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις
Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
Άρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία
Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης
Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση
λαθών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
Άρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή
Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 41
Άρθρο 42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 43
Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν την Μηχανογράφηση είναι:

Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής
1.

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του παραρτήματος Α.

2.

Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων
αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού
τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

3.

γ)

Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση
και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην
εφαρμογή αυτού του νόμου από άλλη νομοθετική διάταξη.

δ)

Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του
δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του
νόμου 4270/2014.

Oι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση δυνάμει του κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ – υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ), για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους
καταστάσεις:
α) Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο παράρτημα
αυτού του νόμου.
β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προ-
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βλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5%
του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των
εργαζόμενων της μητρικής.
γ)

Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε
απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας.

δ)

Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του νόμου
3606/2007 (οδηγία 2004/39/ΕΚ).

ε)

Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του νόμου
3371/2005.

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του νόμου
2778/1999.
ζ)

Οι ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του
νόμου 2367/1995.

η)

Οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου
4099/2012 (οδηγία 2009/65/ΕΚ).

θ)

Οι οντότητες χαρτοφυλακίου.

ι)

Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής
διάταξης.

4.

Κάθε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση
της διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.).
Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε
συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α..

5.

Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6.

Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα
3 έως και 15 και την παράγραφο 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.
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7.

Oι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο
τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014
εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου.

8.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν το Καταστατικό της, μόνο τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 15, πλην της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η ίδια οντότητα συντάσσει
Ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), Κατάσταση αποτελεσμάτων και Προσάρτημα (σημειώσεις), με βάση τους κανόνες και τα υποδείγματα που ορίζονται από τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήματος.

9.

Οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του νόμου 4099/2012
(οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου
είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
(ΑΕΕΜΚ):
α) Επιμετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 59 του νόμου 4009/2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
50 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ) στην εύλογη αξία του. Ο προσδιορισμός
των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των
Δ.Π.Χ.Α..
β) Διαφορές επιμέτρησης του κατεχόμενου στο τέλος της περιόδου ενεργητικού του σημείου (α) αυτής της παραγράφου καταχωρούνται στα
αποτελέσματα της περιόδου, στην Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών
Περιουσιακών Στοιχείων.
γ)

Εφαρμόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, καθώς και,
κατά περίπτωση, τα άρθρα 16 έως και 30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόμου για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα,
κέρδη, έξοδα και ζημιές.

10. Οι οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου συντάσσουν Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό) του υποδείγματος Β.11 και
Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου του
υποδείγματος Β.12.
11. Θέματα άλλων απλοποιήσεων και απαλλαγών ανά κατηγορία οντοτήτων
ρυθμίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου, σε ό,τι αφορά στις ατομικές
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.
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Άρθρο 02: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
1.

Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.

Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο
τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ)

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

3.

Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος
εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

4.

Μικρές οντότητες. Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι
πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν
υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ)

5.

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Μεσαίες οντότητες. Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι
πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ,
γ)

6.

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250
άτομα.

Μεγάλες οντότητες. Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
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γ)
7.

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250
άτομα.

Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και το καθαρό ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι εκείνα
των αντίστοιχων κονδυλίων των υποδειγμάτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ως εξής:
α) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» του υποδείγματος ισολογισμού Β.1 ή Β.5, αναλόγως.
β) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών
(καθαρός)» του υποδείγματος της Κατάστασης αποτελεσμάτων Β.2.1 ή
Β.2.2, ή Β.6, αναλόγως.

8.

Σε περίπτωση περιόδου διάφορης του δωδεκάμηνου, ο κύκλος εργασιών
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση.

9.

Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών
κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς
εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους
ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών
περιόδων.

10. Για τους σκοπούς αυτού του νόμου, οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του
άρθρου 1, όταν δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του
άρθρου 1, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες.

Άρθρο 03: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
1.

Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε
συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της
περιόδου, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών,
εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

2.

Το λογιστικό σύστημα παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού.
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3.

Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους και της φύσης της οντότητας και
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

4.

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σημαντικότητας της
παραγράφου 5 του άρθρου 17 δεν έχει εφαρμογή.

5.

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να καταχωρεί τη λογιστική
βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί
και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη
συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων.

6.

Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν
στην τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το
νόημά τους ορίζεται με σαφήνεια.

7.

Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την
Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

8.

Το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ χρησιμοποιείται ως μέρος
του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ότι αφορά στην ονοματολογία και στο περιεχόμενο των λογαριασμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο,
καθώς και στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών. Η περαιτέρω
ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών
αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι
ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα,
οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας
υπόψη και την παράγραφο 12 του άρθρου 16.

9.

Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο
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έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2014.
10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων
1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:
α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός
(ημερολόγιο).
β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό
καθολικό).
γ)

Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων
(χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου
λογαριασμού (ισοζύγιο).

11. Η οντότητα της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 που εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, να καταρτίσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παραγράφου 8
του άρθρου 16 δύναται, να μην τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου
10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα για την
παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών, και λοιπά
έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ)

Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα
σε αγορές εμπορευμάτων, πρώτων ή βοηθητικών υλών και υλικών,
παγίων, και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

δ)

Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, έξοδα από
τη λήψη λοιπών υπηρεσιών, και λοιπά έξοδα.
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