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Αριθμός 324
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΜΔΥΡΗ 2018 (Ν.122(Η) ΣΟΤ 2003)
_______________________
ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΡ. 04/2019
ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΥΩΡΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΥΩΡΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 26(1) ησλ πεξί
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2018, απνθάζηζε λα εθδψζεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ.
Ζ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε «Ρπζκηζηηθή Απφθαζε αλαθνξηθά κε Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο
Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ (Ρπζκηζηηθή Απφθαζε κε Αξ. 04/2019)» θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο
Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο αλαθνξηθά κε Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ
Αξ. 02/2014 θαη Αξ. 01/2018, θαη νη Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο κε Αξ.02/2014 θαη 01/2018, θαη ε παξνχζα Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε κε Αξ. 04/2019 ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη «αλαθνξηθά κε Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία
Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο 02/2014, 01/2018 θαη 04/2019».
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ) αθνχ έιαβε, κεηαμχ άιισλ, ππφςε:


Σνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκν 2003 κέρξη 2018, Ν.122(Η)/2003 (ν «Νφκνο»),



Σν Άξζξν 108 (3) ηνπ Νφκνπ, φπνπ νη νινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ινγηζηηθφ
ζχζηεκα ηεξνχλ ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, σο ζα είραλ
ππνρξέσζε λα πξάμνπλ αλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαλ απφ ρσξηζηέο εηαηξείεο θαη γηα ηνλ ζθνπφ
απνθπγήο δηάθξηζεο, δηεπηδφηεζεο θαη λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ,

2038


Σν Άξζξν 108 (4), φπνπ ε ΑΖΚ ζην εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ηεξεί ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα θάζε
επηρείξεζε ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε άδεηα,



Σν Άξζξν 108 (4), (5), (6) θαη (7), φπνπ νη νινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο
πεξηιακβάλνπλ ηζνινγηζκφ θαη ινγαξηαζκφ θεξδψλ θαη δεκηψλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε
άδεηα ζε ζεκεηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. ηηο ζεκεηψζεηο θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ
ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ ηνπο, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξηζηψλ
ινγαξηαζκψλ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλφλσλ εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔΚ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο θαη
αηηηνινγνχληαη δεφλησο,



Σνλ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκν ηνπ 2014 (20(I)/2014), Άξζξν 55 (1):
55.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Άξζξσλ 81 θαη 167 ηνπ πληάγκαηνο, ν Τπνπξγφο, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 56, ππνβάιιεη ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ
γηα ςήθηζε, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά.



Σηο Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο Αξ. 02/2014 θαη 01/2018 (ΚΓΠ 370/2014 θαη ΚΓΠ 106/2018) «Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο
Οδεγίεο γηα ηελ Δηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ»,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 03/2014 (ΚΓΠ 371/2014) «Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ»,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) «Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ»,



Σελ 3ε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4.2, «Υξνλνδηάγξακκα θαη Μνξθή Τπνβνιήο Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ» ηνπ
Παξαξηήκαηνο 1 ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 02/2014 φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο: “Πξνυπνινγηζηηθνί Υσξηζηνί
Λνγαξηαζκνί γηα ην έηνο πνπ αθνινπζεί ην ηξέρνλ έηνο (δχν έηε κεηά ην έηνο αλαθνξάο) ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ζηε ΡΑΔΚ κέζα ζε έλα (1) κήλα κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ΥΛ ηνπ έηνπο αλαθνξάο.”

Καη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε


Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 04/2019 πνπ εμέδσζε ε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην
νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 9 Απγνχζηνπ 2019 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ
θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη θιήζεθαλ νη θάηνρνη
Αδεηψλ, αηηεηέο Αδεηψλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/ θαη παξαζηάζεηο
εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο (έσο θαη ηηο 9 επηεκβξίνπ 2019),



Σν γεγνλφο φηη δελ ππνβιήζεθαλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/ θαη παξαζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο θαηά ηε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε,

Καη αθνχ εθηίκεζε, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο ηεο ΡΑΔΚ γηα δηεπθφιπλζε ηνπ επνπηηθνχ
ηεο ξφινπ, ρξεηάδεηαη λα είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πξνυπνινγηζηηθνχο Υσξηζηνχο
Λνγαξηαζκνχο ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην ηξέρνλ έηνο λσξίηεξα απφ φηη πξνβιέπεηαη,
ΑΠΟΦΑΗΔ
1. Ζ Σξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο 02/2014 δηαγξάθεηαη θαη
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν:
«Πξνυπνινγηζηηθνί Υσξηζηνί Λνγαξηαζκνί γηα ην έηνο πνπ αθνινπζεί ην ηξέρνλ έηνο (δχν έηε κεηά ην έηνο αλαθνξάο)
ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Δάλ ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο
ζηνπο Πξνυπνινγηζηηθνχο Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο ή ζηνλ ελνπνηεκέλν Πξνυπνινγηζκφ ησλ Τπφρξεσλ
Οξγαληζκψλ, νη Πξνυπνινγηζηηθνί Υσξηζηνί Λνγαξηαζκνί ζα ππνβάιινληαη εθ λένπ ζηε ΡΑΔΚ».
2. Ζ Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 04/2019 ζα εθαξκφδεηαη απφ ηνπο Πξνυπνινγηζηηθνχο Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο ηνπ
έηνπο 2020 θαη κεηέπεηηα».

