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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 358 ΕΞ/26.02.2019
 Αθήνα, 26.02.2019

Αρ. Πρωτ.: 358 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 358/2019
 ΘΕΜΑ:

Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι εταιρείες που έχουν διπλογραφικά βιβλία πρέπει από 01/01/2019 υποχρεωτικά να χρησιµοποιούν τα ΕΛΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τις περιόδους που άρχισαν µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014, τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες του νέου λογιστικού πλαισίου των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν. 4308/2014), οι οποίοι εφαρµόζονται εφεξής. Εξ άλλου, από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε η
υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του Ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ), καθώς και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει
εκδοθεί δυνάµει του Κώδικα αυτού, ή του προϊσχύσαντος ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ).

Ακολούθως, βάσει της παραγράφου 10, του άρθρου 3 του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ, όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό,
χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα, για την παρακολούθηση και καταχώριση κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής, που
πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς (λογιστικής χρήσης).

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 38, παράγραφος 3, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014,
παύουν εφεξής να ισχύουν:

α)....................β)....................γ)....................δ)....................ε)....................

στ) «Το ΠΔ 1123/1980 (Περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3
του παρόντος νόμου».

Σηµειώνεται ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014 , ως άνω, για την οποία επιφυλάσσεται ο νοµοθέτης, αναφέρει:
«Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου (σ.σ.: δηλαδή των ΕΛΠ), κάθε
οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο (σ.σ.: εννοεί τον Ν. 4308/2014), έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών,
όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Συνεπώς, καταργείται µεν, για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η Δεκεµβρίου 2014 το προεδρικό διάταγµα 1123/1980 περί Ελληνικού
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ωστόσο η κατάργησή του γίνεται, µε τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχεται µε ασφάλεια η δυνατότητα στις
υποκείµενες οντότητες να εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το σχέδιο λογαριασµών του ΕΓΛΣ, αντί του σχεδίου λογαριασµών των ΕΛΠ. Η
ρύθµιση αυτή έχει µόνιµο χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται από τις σχετικές διατάξεις, ότι η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η συνέχιση της χρήσης του σχεδίου
λογαριασµών του ΕΓΛΣ, αφορά αποκλειστικά το σχέδιο των λογαριασµών, ήτοι την ονοµασία, το περιεχόµενο, την λειτουργία και την
συνδεσµολογία, δεδοµένου ότι οι κανόνες αποτίµησης και τα υποδείγµατα των οικονοµικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ, έχουν οριστικά
καταργηθεί, δια της υποχρεωτικής εφαρµογής, εφεξής, των σχετικών ρυθµίσεων του Ν 4308/2014.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


