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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νό−
μου λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του
παραρτήματος Α΄.
2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις
αυτού του νόμου:
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώ−
νυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,
της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδι−
ωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρ−
ρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι
ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορι−
σμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα
της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου
νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της
περίπτωσης αυτής.
γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η
ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιω−
τικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού
του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που
ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δη−

μόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν
δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του
ν. 4270/2014.
3. Oι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υπο−
χρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους κα−
ταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματο−
οικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού
1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.),
για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
τους καταστάσεις:
α) Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορί−
ζονται στο παράρτημα αυτού του νόμου.
β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλά−
δα και είναι θυγατρικής οντότητας, οι μετοχές ή άλλες
κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανω−
μένη αγορά κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή
αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού
κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου
των εργαζόμενων της μητρικής.
γ) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/
2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής
επάρκειας.
δ) Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπη−
ρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία 2004/39/ΕΚ).
ε) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
του ν. 3371/2005.
στ) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία του ν. 2778/1999.
ζ) Οι ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών του ν. 2367/1995.
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στικών ή στατιστικών δεδομένων η οντότητα οφείλει σε
κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα από το λογιστικό της σύστημα και να παρέχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται διαρκής επιτροπή για την υποστήριξη της εφαρμογής
και την αξιολόγηση του παρόντος νόμου. Η επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άμεση
προσαρμογή του παρόντος νόμου στις εξελίξεις στους
ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του με το φορολογικό
και λοιπό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων
οντοτήτων, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη
δημοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση με
το διοικητικό κόστος και τα εκτιμώμενα οφέλη.
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογικές ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988
δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και
λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12
του παρόντος νόμου.
2. Οι αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις
προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του
ν. 1809/1980, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές οι ιδιότητες
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
3. Εγκρίσεις φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
με τις αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να χορηγούνται αρμοδίως
μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του
άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 41
1. Στο άρθρο 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται
παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα΄, γγ΄, δδ΄ ως προς τα
ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εε΄, στστ΄ της περίπτωσης α΄ και
της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών, ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων
(ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω
αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του
τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα
λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με
τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος.
Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλ-

λητο θα εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελματικές ενώσεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από το
Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγγράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση στοιχείων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο
τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην
παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21 με το εξής περιεχόμενο:
«21. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014,
επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου
Τουρισμού πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα.»
Άρθρο 42
Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται
να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα των οποίων η,
κατά τις κείμενες διατάξεις, συγκρότηση επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).
2.α. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) η
φράση «την 30ή Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη
φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, η φράση «την 30ή
Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η
Δεκεμβρίου 2014».
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 43
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, είναι πενταμελές και αποτελείται από
έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου, ένα
μέλος του ΑΣΕΠ και έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη,
οι οποίοι υποδεικνύονται αρμοδίως. Γραμματέας του
Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του

