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Ο κ. Παλαιολόγος Λιάζος, µέλος του ∆.Σ. 
του ΙΟΦοΜ, µιλώντας στην ηµερίδα, 
αναφέρθηκε στα θέµατα των λογιστικών 
αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), παρέχοντας 
χρήσιµες διευκρινίσεις σε θέµατα 
της καθηµερινότητας των επιχειρήσεων.

Ονόµος για τα Ελληνικά Λο-
γιστικά Πρότυπα αποτελεί
σηµαντικό ορόσηµο στη

διαδικασία ολοκλήρωσης της φο-
ρολογικής µεταρρύθµισης, η οποία
είχε ξεκινήσει µε την κατάργηση
του ΚΒΣ και την αντικατάστασή του
από τον ΚΦΑΣ, καθώς επίσης την
υιοθέτηση του Νέου Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος και του Κώ-
δικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 

Αυτό επεσήµανε, µεταξύ των άλ-
λων, η γενική γραµµατέας ∆ηµο-
σίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐ-
δου, µιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Η
ενοποίηση και ο εκσυγχρονισµός
των λογιστικών κανόνων», που πραγ-
µατοποιήθηκε το περασµένο Σάβ-
βατο, 10 Ιανουαρίου, από το Ινστι-
τούτο Οικονοµικών και Φορολογι-
κών Μελετών (ΙΟΦοΜ), µε τη συµ-
µετοχή του προγράµµατος µετα-
πτυχιακών σπουδών «Φορολογία
και Ελεγκτική» του τµήµατος ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πα-
νεπιστηµίου, του Ελληνικού ∆ιε-
θνούς Πανεπιστηµίου και του 12ου
Περιφερειακού Τµήµατος ∆ωδε-
κανήσων του Οικονοµικού Επιµε-
λητηρίου της Ελλάδας, στο ξενο-
δοχείο The Met της Θεσσαλονίκης,
µε χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυ-
τεµπορική» και το naftemporiki.gr.
Η κα Σαββαΐδου στην εναρκτήρια
οµιλία της τόνισε µεταξύ άλλων ότι
ζητούµενο και αίτηµα από όλους -
τους φορολογούµενους, τους δι-
κηγόρους, τους λογιστές-φοροτέ-
χνες, τον επιχειρηµατικό κόσµο και
γενικότερα όσους ασχολούνταν µε
την εφαρµογή της φορολογικής νο-
µοθεσίας- αποτελούσε η απλοποί-
ησή της και ο εξορθολογισµός της.
Με τον Ν. 4308/ 2014 ενοποιήθη-
καν σε ενιαίο ολοκληρωµένο και
λειτουργικό λογιστικό πλαίσιο οι
Λογιστικοί Κανόνες της χώρας. Με
τον παραπάνω νόµο υιοθετήθηκαν
από το ελληνικό δίκαιο τα Ελληνι-
κά Λογιστικά Πρότυπα και ενσω-
µατώθηκε η Οδηγία 34/2013, ενώ
υιοθετήθηκαν διεθνείς πρακτικές.
Με το νέο λογιστικό πλαίσιο υλο-
ποιήθηκε η δέσµευση της ελληνι-
κής πολιτείας για την απλοποίηση
των λογιστικών κανόνων. Στη συ-

νέχεια η κα Σαββαΐδου ευχαρίστη-
σε από το βήµα την οµάδα εργα-
σίας η οποία έκανε την προεργα-
σία για τη σύνταξη των σχετικών
εγκυκλίων και αποφάσεων, την
οποία ολοκλήρωσε η νέα διαρκής
επιτροπή η οποία προβλέπεται από
τον νόµο 4308/2014, τονίζοντας ότι
η ΓΓ∆Ε µε βάση τον ρόλο της, µπο-
ρεί χρησιµοποιώντας τις επιτρε-
πόµενες ερµηνευτικές µεθόδους
να λαµβάνει υπ’ όψιν της την εµ-
πορική και επιχειρηµατική πρα-
κτική και να εφαρµόζει τις αρχές
της χρηστής διοίκησης και της επι-
είκειας. Για την εφαρµογή του νόµου

για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ-
πα εκδόθηκε από τη ΓΓ∆Ε ερµη-
νευτική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1003) για
την παροχή οδηγιών.  

Ο Κωνσταντίνος Καραµάνης, ανα-
πληρωτής καθηγητής του Οικονο-
µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρό-
εδρος της επιτροπής για την εφαρ-
µογή των ΕΛΠ, ως κύριος εισηγητής
της ηµερίδας, έκανε αναλυτική πα-
ρουσίαση του νόµου 4308/2014 για
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
και έδωσε τις απαραίτητες διευ-
κρινίσεις σε πολλά σηµεία του νό-
µου. Στην εκτενή οµιλία του ο κ. Κα-
ραµάνης επισήµανε για µία ακόµη
φορά ότι το νοµοθέτηµα αυτό θα
πλαισιωθεί από δύο αναλυτικότατες
ερµηνευτικές εγκυκλίους, η πρώ-
τη εκ των οποίων ΠΟΛ. 1003 εκδό-
θηκε ήδη και αφορά την τήρηση
των λογιστικών στοιχείων (άρθρα 1
έως 15 του Ν. 4308/2014), ενώ η
δεύτερη που θα αφορά τα υπόλοι-
πα άρθρα, τους κανόνες λογιστικής
δηλαδή, θα είναι έτοιµη περί τα τέ-
λη Μαρτίου του 2015.

Ο πρόεδρος του ΙΟΦοΜ Γιώρ-
γος Κοροµηλάς επισήµανε ότι ο Ν.
4308/2014 λειτουργεί συµπληρω-
µατικά µε τους νέους Κώδικες Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος και Φορο-
λογικών ∆ιαδικασιών και έτσι, για
πρώτη φορά, όλο το κανονιστικό
πλαίσιο που αφορά τη λογιστική
και φορολογική λειτουργία των επι-
χειρήσεων συγκεντρώνεται σε τρία
νοµοθετήµατα, όπως συµβαίνει σε
πολλά άλλα κράτη εντός και εκτός
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τόνισε δε
ότι για τις αλλαγές που επηρεάζουν
άµεσα τη λειτουργία των λογιστη-
ρίων των επιχειρήσεων, δηλαδή τα
άρθρα 1 έως 15, οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις θα δουν από την
1.1.2015 πολλές απλοποιήσεις και
απαλλαγές, όπως αυτές προβλέ-
πονται και από την Οδηγία 2013/34/
ΕΕ, κάτι που θα τις απαλλάξει από
µια σειρά γραφειοκρατικού περιε-
χοµένου υποχρεώσεων. Κλείνοντας
επισήµανε: «Οι λοιπές αλλαγές αφο-
ρούν την κατάρτιση των χρηµατο-
οικονοµικών καταστάσεων, που και
αυτές περαιτέρω απλοποιούνται και
θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις
στις αρχές του 2016. Εύκολα κά-

ποιος µπορεί να καταλάβει ότι υπάρ-
χει επαρκής χρόνος προετοιµασίας»,
τονίζοντας ότι «ο Ν. 4308/2014 απο-
τελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βή-
µα προς την ολοκλήρωση µιας ου-
σιαστικής µεταρρύθµισης µε ση-
µαντικά οφέλη για το επιχειρείν».

Ο ∆ιονύσης Γουσέτης, οικονο-
µικός διευθυντής της εφηµερίδας
«Ναυτεµπορική» και υπεύθυνος
της Επιστηµονικής Επιτροπής ΙΟ-
ΦοΜ, στην οµιλία του επισήµανε
ότι «βρισκόµαστε στην αρχή µιας
ιστορικής αλλαγής του τρόπου ερ-
γασίας των στελεχών των λογιστη-
ρίων. Η αναβάθµιση του επαγγέλ-
µατος του οικονοµολόγου και του
λογιστή -φοροτεχνικού θα είναι µια
πραγµατικότητα που θα αναδειχ-
θεί από την ανάγκη συνεχούς επι-
στηµονικής κατάρτισης και επι-
µόρφωσης των στελεχών. ∆εν πρέ-
πει να µας φοβίζει κάθε νέο και και-
νοτοµικό που εισάγεται στην επι-
χειρηµατικότητα, αρκεί να προ-

βλέπει στη διευκόλυνση του επι-
χειρείν και στην καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας». 

Ο Γιάννης Φίλος, αναπληρωτής
καθηγητής του Τµήµατος ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πα-
νεπιστηµίου, έκανε µια εµπερι-
στατωµένη παρουσίαση σχετικά µε
τις βασικές αρχές της λογιστικής,
αλλά και την ανάγκη εποπτείας των
λογιστών ελεγκτών.

Ο Βαγγέλης Μιχελινάκης, φο-
ροτεχνικός, µέλος Επιστηµονικής
Επιτροπής ΙΟΦοΜ, αναφέρθηκε
εκτενώς στους νέους κανόνες επι-
µέτρησης που προβλέπονται από
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Ο Απόστολος Αλωνιάτης, αντι-
πρόεδρος του ΙΟΦοΜ, αναφέρθη-
κε στον τρόπο µε τον οποίο οι λο-
γιστές-φοροτεχνικοί θα πρέπει να αν-
τιµετωπίσουν όλες τις νέες φορο-
λογικές και λογιστικές µεταρρυθ-
µίσεις των τελευταίων δύο ετών. 

[SID:9150521]

Μείωση 
γραφειοκρατίας
και οµαλή
προσαρµογή

! Βασικός σκοπός του Ν.
4308/2014 είναι η µείωση της
γραφειοκρατίας, η απλοποίηση
των λογιστικών διαδικασιών
και ο ορθολογισµός των λογι-
στικών πρακτικών, επεσήµανε
µεταξύ των άλλων στην ηµερί-

δα του ΙΟΦοΜ ο
κ. Στέργιος Λε-
βέντης, επίκου-
ρος καθηγητής
του Ελληνικού
∆ιεθνούς Πανε-
πιστηµίου, ενώ

έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
γεγονός ότι ο Νόµος 4308/2014
αποτελεί εφαρµογή της ευρω-
παϊκής οδηγίας 34/2013. Οπως
τονίστηκε από τον εισηγητή: 
«Εν κατακλείδι, εκτιµώ ότι ο
4308/2014 είναι ένα ουσιαστι-
κό µεταρρυθµιστικό βήµα, εάν
τηρηθούν οι αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις που έχω αναφέρει.
Εχω την αίσθηση ότι το δηλη-
τήριο της χρόνιας φορολογικής
πρακτικής έχει εξασθενήσει τη
λογιστική σκέψη στη χώρα. Εχω
την ελπίδα ότι ο 4308/2014 και
οι διατάξεις που θα ακολουθή-
σουν, ελπίζοντας ότι θα είναι
στο πνεύµα του νόµου, θα το-
ποθετήσουν τη λογιστική σκέ-
ψη στη χώρα µας, εκεί που θα
έπρεπε να ήταν πάντα, δηλαδή
στη λογική εφαρµογή απλών
κανόνων».
Ο πρόεδρος του 12ου Περιφε-
ρειακού Τµήµατος ∆ωδεκανή-
σων του Οικονοµικού Επιµε-

λητηρίου της Ελ-
λάδος Μιχάλης
Μιχαήλ, στον
χαιρετισµό του
τόνισε µεταξύ
άλλων ότι µε δε-
δοµένη την τα-

χύτητα των αλλαγών στο επι-
χειρηµατικό περιβάλλον, το λο-
γιστικό πλαίσιο µιας χώρας πρέ-
πει να επανεξετάζεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, ώστε να
επιτυγχάνεται οµαλή προσαρ-
µογή στις µεταβαλλόµενες συν-
θήκες. «Πέραν των ανωτέρω η
κατάργηση του ΚΒΣ από την
1.1.2013 και η κατάργηση του
ΚΦΑΣ από την 1.1.2015, νοµο-
θετήµατα τα οποία λειτουρ-
γούσαν και ως λογιστικό πλαί-
σιο για µια σειρά επιχειρήσε-
ων, κυρίως µικρών και πολύ µι-
κρών, κατέστησαν επιτακτική
την ανάγκη δηµιουργίας ενός
σύγχρονου και ολοκληρωµέ-
νου λογιστικού πλαισίου». 

[SID:9150866]

Η κα Μαρίνα Τσιαουσίδου, µέλος του ∆.Σ. 
του ΙΟΦοΜ, στο πλαίσιο της ηµερίδας, 
έκανε µια πλήρη ανάλυση αναφορικά µε 
τον προβλεπόµενο, από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, χειρισµό των µισθώσεων 
(λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών).

Ο κ. Θεµιστοκλής Κουδούνης, Partner 
της KSI Greece, στο πλαίσιο της ηµερίδας 
του ΙΟΦοΜ που πραγµατοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε εκτενώς 
και µε παραδείγµατα στην πρώτη εφαρµογή 
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Ο πρόεδρος
του ΙΟΦοΜ

Γιώργος Κοροµηλάς
τόνισε ότι 
οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις 
θα δουν από 
την 1.1.2015
πολλές απλοποιήσεις
και απαλλαγές.

”

Ο αν.
καθηγητής του

τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης του
Παντείου Γιάννης
Φίλος αναφέρθηκε
µεταξύ άλλων στην
ανάγκη εποπτείας
των λογιστών
ελεγκτών.

”
∆ιονύσης Γουσέτης,
οικονοµικός διευθυντής 
της «Ν» και υπεύθυνος 
της Επιστηµονικής 
Επιτροπής ΙΟΦοΜ. 

Απόστολος Αλωνιάτης, 
αντιπρόεδρος του ΙΟΦοΜ.

Βαγγέλης Μιχελινάκης, 
φοροτεχνικός, 
µέλος Επιστηµονικής
Επιτροπής ΙΟΦοΜ. 

Ορόσηµο τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα
για τη φορολογική
µεταρρύθµιση

Η γ.γ.
∆ηµοσίων

Εσόδων Αικατερίνη
Σαββαΐδου
επεσήµανε ότι µε 
τα ΕΛΠ υλοποιήθηκε
η δέσµευση
απλοποίησης 
των λογιστικών
κανόνων.

”

Ο πρόεδρος
της επιτροπής

για την εφαρµογή
των ΕΛΠ
Κωνσταντίνος
Καραµάνης έδωσε
τις απαραίτητες
διευκρινίσεις 
για τον νόµο
4308/2014.

”

[Ηµερίδα ΙΟΦοΜ] Οπως υπογράµµισε η γ.γ. ∆ηµοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, το ζητούµενο είναι η απλοποίηση της νοµοθεσίας


