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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 2 Μαρτίου   2016 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
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Πληροφορίες :  
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ΠΡΟΣ:   

                        

        

                                                                                                  

 

ΘΕΜΑ: Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 

φορολογικού έτους 2015.  

Σε απάντηση ερωτήματος σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας 

πληροφορούμε τα εξής:  

1.  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 89 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 

270), με το οποίο προστέθηκε ως μεταβατική διάταξη νέα παράγραφος 32 στο 

άρθρο 72 του ν.4172/2013, αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, οι οντότητες (ατομικές 

επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία που δεν υποχρεούνταν 

σε διενέργεια απογραφής, ως απογραφή έναρξης μπορούσαν να λάβουν 

ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν 

ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της 

διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης  ποσοστό 10% των 

αγορών φορολογικού έτους 2014. Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης 

θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής.  

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 που ίσχυαν μέχρι 31.12.2013, 

αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον 

προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα 
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αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών  για 

μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης.  

3. Στην αίτησή σας, αναφέρεστε σε επιχείρηση που στη χρήση 2011 συνέταξε 

προαιρετικά πραγματική απογραφή και περαιτέρω συνέταξε απογραφές και για 

τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 και περαιτέρω μας ρωτάτε για τον τρόπο 

υπολογισμού του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω,  για το φορολογικό έτος 2015 ως αρχικό απόθεμα 

φορολογικού έτους 2015 η επιχείρηση θα λάβει τα δεδομένα της  πραγματικής 

απογραφής του τέλους 2014, καθόσον το απόθεμα τέλους φορολογικού έτους 

2014 αποτελεί και απόθεμα αρχής φορολογικού έτους 2015.  

Περαιτέρω, εφόσον για το φορολογικό έτος 2015 η επιχείρηση δεν υποχρεούται 

σε σύνταξη απογραφής, είτε λόγω ακαθαρίστων εσόδων, είτε λόγω κλάδου 

εργασιών,  για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, ως τελικό απόθεμα  

δύναται ή να πάρει την προαιρετική πραγματική απογραφή που θα συνεχιστεί 

για μία τριετία (παρ.4 άρθρου 30 του ν.4308/2014) ή να πάρει μηδενική 

απογραφή.    

 

       Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

       Τμήματος Διοίκησης 

 

                                                                  Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

                                                                              Ευθύμιος Σαΐτης         

                                                                                                                                     

Εσωτερική Διανομή: 

Διεύθυνση Εφαρμογής  Άμεσης Φορολογίας   – Τμ. Α’(2) – Φακ. Τεκμ. (1)  


