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ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ / 17.07.2018

Αθήνα, 17.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 

ΣΛΟΤ 1092/2018
 

ΘΕΜΑ:

Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγαπητοί Κύριοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορέων µας, παρακαλούµε όπως µας δώσετε απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα και αναλυτικότερα:
 Αναγκαστικός δασικός συνεταιρισµός διαχείρισης συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου δάσους ΣΥΝ. ΠΕ που συστήθηκε σύµφωνα µε τον Αναγκαστικό

Νόµο 1627/1939, έχει 2.100 µέλη τα οποία δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι, συνταξιούχοι, δηµόσιοι υπάλληλοι,
αγρότες, βιοτέχνες κλπ.

Η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισµού είναι η επιµέλεια για την πλέον παραγωγική εκµετάλλευση του δασικού πλούτου (υλοτόµηση και
πώληση των δασικών προϊόντων και εκµίσθωση των βοσκοτόπων - γαιών του συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου δάσους των συνεταίρων). Ο
συνεταιρισµός τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.

Ερωτήµατα: 1. Κατά τη διανοµή µερίσµατος πρέπει να προβεί σε κατάθεση δήλωσης απόδοσης 15% µε συνηµµένη την κατάσταση των
δικαιούχων του µερίσµατος ή µπορεί να την προσκοµίσει αργότερα λόγω µη ύπαρξης των στοιχείων των µελών;

 2. α) Είναι δυνατή η τήρηση απλογραφικών βιβλίων από τον συνεταιρισµό ενώ από το καταστατικό υποχρεούται σε σύνταξη ισολογισµού και
τα µέλη του ευθύνονται προς τρίτους περιορισµένα το καθένα µέχρι το ύψος της αξίας της συνεταιριστικής τους µερίδας;

 β) Εάν ο συνεταιρισµός µεταβεί στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση να διανέµει τα κέρδη της χρήσης και
κέρδη προηγούµενων χρήσεων. Ποιος ο χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από τα µέλη; Ο χρόνος απόφασης της Γενικής Συνέλευσης πχ 2018 ή
ο χρόνος λήψης του µερίσµατος από το µέλος πχ 2019 και αργότερα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρµοδιότητα να απαντά σε ερωτήµατα φορολογικού περιεχοµένου, όπως είναι τα µε αριθµό: 1 και 2 (β). Αρµοδιότητα έχει η
Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών.

Στο ερώτηµά σας αναφέρετε τον ιδρυτικό νόµο του συνεταιρισµού. Κατά την γνώµη µας για την λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση του
δασικού συνεταιρισµού εφαρµόζονται τόσο οι διατάξεις του νόµου 4384/2016 (άρθρα 21, 22 και 23), όσο και του Ν 4423/2016 (άρθρο 27,
περ. στ). Συγκεκριµένα, από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι, κατά τη λήξη της χρήσης «κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ,
ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν
4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συµβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση µαζί µε την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση
διαχείρισης πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου για το έτος που έληξε».

Ως προς το ερώτηµα µε αριθµό 2 (α), σας αναφέρουµε, ότι σύµφωνα µε την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, στην οποία ενσωµατώθηκε και η
Πολ. 1003/31.12.2014 (παρ. 3.10.1), ενδεικτικά απαριθµούνται οι οντότητες που εφαρµόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Μεταξύ
αυτών, είναι και οι συνεταιρισµοί (περ. ζ), καθώς και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται σε σύνταξη ισολογισµού από άλλη νοµοθεσία.

Η παράγραφος 3.10. 1 της Πολ. 1003/31-12-2014 αναφέρει: «Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα εφαρµόζουν: (α).(ζ) Οι
συνεταιρισµοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισµού από άλλη νοµοθεσία. 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)».

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Παρά τα ανωτέρω αναφερόµενα, εκτιµούµε ότι από απλογραφικό λογιστικό σύστηµα δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί µία πλήρης
σειρά αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

 Εποµένως, εφόσον από τον νόµο και το καταστατικό του συνεταιρισµού επιβάλλεται η υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους σειράς
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο συνεταιρισµός να τηρεί πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα.

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:


