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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 1005 ΕΞ/17.07.2018
 Αθήνα, 17.07.2018

Αρ.Πρωτ.: 1005 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1005/2018
 ΘΕΜΑ:

Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριοι,

µε το παρόν ηλεκτρονικό µήνυµα θα ήθελα να µου γνωρίσετε σε ποιά κατηγορία οντότητας κατατάσσεται Ανώνυµη Εταιρεία κατά την οποία
κατά την 1η εταιρική χρήση είχε:

1. Σύνολο Ενεργητικού 1.195.144,18 €

2. Καθαρό κύκλο Εργασιών 1.838.186,74 €

3. Μέσο όρο απασχολουµένων 7 άτοµα.

4. Στο Προσάρτηµα η εταιρεία δήλωσε ότι κατατάσσεται στην κατηγορία "µικρή οντότητα" σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του
Ν. 4308/2014 .

Η οντότητα σωστά εφάρµοσε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου ή θα έπρεπε να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν.
4308/2014 , δηλαδή να κλείσει δύο διαχειριστικές περιόδους και να ενταχθεί σε κατηγορία κατά την τρίτη διαχειριστική περίοδο, και να
δηλώσει για τις δύο πρώτες χρήσεις "πολύ µικρή οντότητα";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ορίζει τα κριτήρια κατάταξης µιας οντότητας σε κατηγορία µεγέθους (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία,
µεγάλη), ενώ στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόµος, προβλέπει την προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας µεγέθους, δηλαδή
την υπέρβαση ή την µη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθµός
απασχολουµένων ατόµων) για δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την
περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

Υπενθυµίζουµε ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόµοια ερώτηση κατάταξης εταιρείας µε κριτήριο το µέγεθος (Α.Π. 822/17.5.2016). Σύµφωνα
µε την απάντηση αυτή η κατάταξη, θα γίνει µε βάση το άρθρο 2 του Νόµου 4308/2014, την Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του και την
εγκύκλιο 62784/2017 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου που απευθύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της Χώρας.

Σύµφωνα µε τον Νόµο 4308/2014, προκειµένου µία οντότητα ή ένας όµιλος να ενταχθεί σε µία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, πρέπει να
υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια του ως άνω άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους (µε εξαίρεση την ειδική κατηγορία των
πολύ µικρών οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου).

Επειδή οι διατάξεις του Νόµου 4308/2014 αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ) ανατρέξαµε στις
σχετικές αποφάσεις της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η σχετική ερµηνεία παραπέµπει στην «Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων».

Στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται τα εξής: «(4) Το κριτήριο του αριθµού των απασχολούµενων ατόµων (εφεξής "το κριτήριο
των απασχολούµενων ατόµων") παραµένει αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα και πρέπει να θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και
ενός χρηµατοοικονοµικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα προκειµένου να προσδιοριστεί η πραγµατική σηµασία και απόδοση µιας
επιχείρησης και η θέση της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό
χρηµατοοικονοµικό κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής έχουν, από τη φύση τους, µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει εποµένως να συνδυαστεί µε το
κριτήριο του συνολικού ισολογισµού, το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο µιας επιχείρησης, µε δυνατότητα υπέρβασης του ενός από
τα δύο αυτά κριτήρια..»

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Σηµειώνεται ότι ούτε η Οδηγία 2013/34/ΕΕ, ούτε ο Ν.4308/2014 περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για νεοϊδρυθείσες εταιρείες που δεν έχουν ιστορικό
δύο ετών.

Συνεπώς, η ανώνυµη εταιρεία του ερωτήµατος, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, θα ενταχθεί στις πολύ µικρές οντότητες και το τρίτο
έτος θα ενταχθεί σε κατηγορία µε βάση τα µεγέθη των δύο πρώτων ετών.

Διευκρινίζεται ότι η οικειοθελής ένταξη οντότητας σε µεγαλύτερη κατηγορία δεν αντίκειται στο νόµο.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


