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ΘΕΜΑ: Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού 
συστήματος. 

Απαντώντας στην από 20.2.2015 επιστολή σας, όσον αφορά την αρμοδιότητα μας, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι 
οποίες ισχύουν από 1.1.2015, οι κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή 
ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή 
του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης) υπόκεινται στις 
διατάξεις του νόμου αυτού. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, όπως 
αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 2.8 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 οι 
προαναφερόμενες οντότητες, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του 
νόμου 4270/2014 , εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες, με την 
προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) 
του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά 
μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη 
εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Επομένως εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών 
τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την 
παράγραφο 3.10.1 της προαναφερόμενης ερμηνευτικής εγκυκλίου. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα κοινωφελή ιδρύματα, κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα, ως οντότητες της παραγράφου 2δ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 , όταν δεν 
εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής 
Κυβέρνησης), εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες και ως εκ 
τούτου εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα μητρώου που θέτετε στην επιστολή σας αρμόδια να 
σας απαντήσει είναι η Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το 
Αυτοτελές τμήμα ΣΤ΄ Μητρώου & Εγγραφής φορολογουμένων αυτής, στην οποία και 
κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με συνημμένη την επιστολή σας. 

	  


