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ΘΔΜΑ: Απόυεις- Προηάζεις ηοσ Οικονομικού Δπιμεληηηρίοσ ηης Δλλάδας επί
ηοσ ζτεδίοσ Νόμοσ «Δλληνικά Λογιζηικά Πρόησπα και σναθείς Ρσθμίζεις»

Αξιότιμε κφριε Τπουργζ,
Σο Οικονομικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (ΟΕΕ) κρίνει ότι το νομοςχζδιο για τα Ελληνικά
Λογιςτικά Πρότυπα κινείται ςε θετική κατεφθυνςη, ςτο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ και
τθσ απλοποίθςθσ των λογιςτικϊν κανόνων, επιςθμαίνοντασ τισ παρακάτω κετικζσ
παρατθριςεισ :
1. Η εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. ςε ζνα ενιαίο κείμενο, χωρίσ να υιοκετοφνται πλιρωσ
τα αυξθμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ για τισ εταιρείεσ Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα.
2. Η φπαρξθ τθσ προαιρετικότθτασ του νζου προτεινόμενου λογαριαςμοφ, εναλλακτικά του
ςχεδίου λογαριαςμϊν του ΕΓΛ, που οι επιχειριςεισ μποροφν να ςυνεχίςουν να
χρθςιμοποιοφν, δίνει τθν ευελιξία ςτθ λογιςτικι απεικόνιςθ χωρίσ να δθμιουργεί
πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ ςτουσ λογιςτζσ και τισ επιχειριςεισ. Ζθτοφμενο είναι θ διαςφάλιςθ
τθσ ιςχφοσ τθσ προαιρετικότθτασ.
3. Η πλιρθ κατάργθςθ του ΚΦΑ με τθν απλοποίθςθ των ςχετικϊν διατάξεων, που ζχουν
απομείνει.
4. Η εναρμόνιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και οι εφαρμογζσ των ςχετικϊν οδθγιϊν
τθσ Ε.Ε. γίνεται ςε επαρκζσ μεταβατικό ςτάδιο, χωρίσ επιπλζον επιβαρφνςεισ ςτισ
επιχειριςεισ και τουσ ςυναδζλφουσ λογιςτζσ.
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5. Δεν κίγονται και δεν αλλάηουν οι λογιςτικοί κανόνεσ ςτισ Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
(Μ.Μ.Ε.), που αποτελοφν περίπου το 97% των Ελλθνικϊν Επιχειριςεων.
6. Ενϊ υπάρχουν απλοποιιςεισ των λογιςτικϊν κανόνων, δεν διακυβεφεται θ μζχρι τϊρα
λογιςτικι τυποποίθςθ, που ζχει επιτευχκεί.
Σο ΟΕΕ κρίνει ότι πρζπει να εξεταςκοφν οι παρακάτω περιπτϊςεισ και να προβλεφκοφν
ςτο τελικό κείμενο ςχετικζσ ρυκμίςεισ:
1. Σο νομοςχζδιο προβλζπει τροποποιιςεισ επί των Ν.3190/1955 (περί ΕΠΕ) και
Ν.2190/1920 (περί ΑΕ), οι οποίεσ όμωσ δεν είναι επαρκείσ, εάν δεν προβλεφκοφν διατάξεισ
για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου λειτουργίασ τουσ .
2. Τπάρχουν ςθμεία, που απαιτείται θ εναρμόνιςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ
(4172/2013 και 4174/2013) με το ςυγκεκριμζνο χζδιο Νόμου. Ενδεικτικά, αναφζρεται θ
περίπτωςθ του αρ. 6 τθσ παρ. 3 εδαφ. β.
3. Η τιμολόγθςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ, με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ, δθμιουργεί πρόβλθμα
ανάμεςα ςτουσ φορολογουμζνουσ και τθ φορολογικι αρχι, ςχετικά με τθν αυκαίρετθ
κρίςθ του πότε ολοκλθρϊνεται μία υπθρεςία.
4.Η εφαρμογι τθσ διάταξθσ του αρ.11 παρ.2 εδαφ. η του ςχεδίου νόμου, κα δθμιουργιςει
πολλά προβλιματα, κακϊσ κα υπάρξει υςτζρθςθ μεταξφ τιμολόγθςθσ και είςπραξθσ των
απαιτιςεων από το Δθμόςιο.
τθ ςυηιτθςθ του νομοςχεδίου, ςτθ Διαρκι Επιτροπι Οικονομικϊν Τποκζςεων, το ΟΕΕ κα
τοποκετθκεί επί του τελικοφ κειμζνου, που κα κατατεκεί ςε ςυνζχεια τθσ διαβοφλευςθσ,
και κα υποβάλει τισ προτάςεισ του για τροποποίθςθ διατάξεων, για τισ οποίεσ πιςτεφει ότι
θ εφαρμογι τουσ κα επιφζρει αρνθτικά αποτελζςματα.
Επιςθμαίνουμε ότι ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί, μετά τθν ψιφιςθ των νζων
λογιςτικϊν προτφπων, ςτθν ζκδοςθ των διευκρινίςεων και οδθγιϊν, ϊςτε να γίνουν
κατανοθτά το πνεφμα και οι προβλζψεισ του νόμου από τισ επιχειριςεισ, τθ Διοίκθςθ, τα
ελεγκτικά όργανα και τουσ λογιςτζσ. Επίςθσ, θ Διαρκισ Επιτροπι τθσ παρ 3 του άρκρου
39 για τθν υποςτιριξθ και αξιολόγθςι του μετά τθν ψιφιςθ νομοςχεδίου πρζπει να
ςυςτακεί από εκπροςϊπουσ φορζων και επιςτιμονεσ ειδικοφσ ςτα φορολογικά και
λογιςτικά κζματα, με δεδομζνθ τθ ςυμμετοχι του Φορζα μασ ωσ κεςμικοφ ςυμβοφλου τθσ
Πολιτείασ.
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