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Αντί προλόγου 
 
Κατά το μεταβατικό στάδιο –όπως επισήμως λέγεται- μέχρι την πλήρη 
κατάργησή του, αν και μίζερα οι ρυθμίσεις του νέου ΚΦΑΣ εκτιμούμε 
στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία 
του παλαιού θεσμικού πλαισίου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων. 
Αρκεί η Διοίκηση να μην έχουμε σειρά ΠΟΛ (ΑΥΟ ή ΕΔΥΟ) για το θέμα, 
που θα ανατρέψουν πλήρως την κατεύθυνση του νέου ΚΦΑΣ, όπως έγινε 
και  με τον «καταργούμενο» στα 60 χρόνια ζωής του. 
Ακόμη φρονούμε ότι πρέπει να καταργηθεί η υποχρεωτική εφαρμογή του 
ΕΓΛΣ, που κατά την γνώμη μας βάζει την τυπολατρία από την πίσω πόρτα, 
να γίνει προαιρετική, να περιοριστεί στις γενικά παραδεκτές λογιστικές 
αρχές.   
Η μη κατάργηση διατάξεων -όπως τυπολατρία Δελτίου Αποστολής, θεώρηση 
αυτού και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών και η 
εμμονή στους φορολογικούς μηχανισμούς κλπ- δεν στοχεύει στην 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων αλλά συνεχίζει να τις επιβαρύνει με διαδικασίες και 
υποχρεώσεις αντίθετες με το πνεύμα της μείωσης του λειτουργικού τους 
κόστους.  
Βέβαια έχει ρητή διατύπωση για κατάργηση από 1.1.2014 των άρθρων 5, 7 
και 8 δηλαδή του Δελτίου Αποστολής (συγκεντρωτικό ΔΑ, κινητό βιβλίο 
αποθήκης, βιβλίο μεταφοράς, Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών1

 και 
Φορτωτικής, Απόδειξη μεταφοράς, διορθωτικό σημείωμα, απόδειξη 
δαπανών, απόδειξη αυτοπαράδοσης. 
Σήμερα 10.1.2013, που γράφονται αυτές οι γραμμές, αν και έχει παρέλθει 10 
ημέρες, από την δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου 4223/31.12.2013, που 
περιέχει τροποποιήσεις του ΚΦΑΣ και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που προβλέπει για 
δικλείδες (δικαιολογητικό) για τις μη τιμολογημένες παραλαβές ή παραδόσεις 
αγαθών ή υπηρεσιών δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση του ΓΓΔΕ και φυσικά έχουν 
δοθεί οδηγίες στις  Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή του και οι υπόχρεοι βρίσκονται 
σε πλήρη αδυναμία να εφαρμόσουν τον νέο Κώδικα και τους Προϊσταμένους 
της κάθε Δ.Ο.Υ. να λένε «περιμένουμε την Εγκύκλιο».  
Εκτιμούμε ότι πρέπει να τοποθετηθεί το βάρος της συμμόρφωσης στους 
φορολογούμενους, στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να τηρούν 
όποια βιβλία –με βάσει τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές- κρίνουν 
αναγκαία με δική τους ευθύνη για να μπορούν ν’ αποδείξουν το 
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους για φορολογικούς σκοπούς. 
 
Έχει συγκροτηθεί Επιτροπή για την έκφραση γνώμης για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, με στόχο να εφαρμοστεί, από 1.1.2015. 
 
Παλαιολόγος Ι. Λιάζος 
 

                                                 
1 Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 7 μέχρι 31.12.2014. 
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Ι. Εισαγωγή 
Δεν έχουμε ουσιαστική κατάργηση, όπως προκύπτει από το άρθρο 14 και 
όπως επισημαίνει η επιστημονική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. 
Με το άρθρο 15 παρ. 5α΄ και β΄ του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄ 175/30-9-
2010) προβλέπονταν η κατάργηση του Κ.Β.Σ. από 1.1.2012, ύστερα από 
πρόταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για εισήγηση και ένταξη 
ορισμένων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) 
ή σε άλλο φορολογικό νόμο. Η προθεσμία που ορίζονταν από τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 5α΄ και β΄ του Ν. 3888/2010 για την κατάργηση, από 
1.1.2012, του Κ.Β.Σ. παρατάθηκε, με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της 
από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 262), μέχρι του 
χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεών του ως φορολογική απεικόνιση των 
συναλλαγών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό 
νόμο2. 
Τελικά εκτιμήθηκε να εκδοθεί ιδιαίτερο- αυτοτελές νομοθέτημα ως Κώδικας 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). 
Έτσι, με το Ν. 4093/2012, Άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε- υποπαράγραφος 
Ε.1, καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 
(μέχρι τότε λεγόταν ΚΦΣ), όπως ίσχυε και αντικαθίσταται με τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), που στη συνέχεια οι 
διατάξεις του άρθρου 6, που αναφέρονται στην τιμολόγηση συναλλαγών, 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 της από 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012). 
Η έναρξη του νέου Κ.Φ.Α.Σ., κατά το άρθρο 13, ισχύει από 1.1.2013 και 
από την ίδια ημερομηνία καταργείται ο Κ.Β.Σ., που την ημερομηνία αυτή 
συμπληρώνει ζωή 20 ετών και είναι ο μακροβιότερος κώδικας και με την 
αρχική του εμφάνιση ως «Υποχρέωση για έκδοση στοιχείων και τήρηση 
βιβλίων» με το ΝΔ 578/1948 (ΦΕΚ 81Α΄) & Συμπληρωματικά θέματα έκδοσης 
στοιχείων ΑΝ 810/1948/ΦΕΚ 254Α΄) και με το όνομα Κώδικας Φορολογικών 
Στοιχείων (ΚΦΣ)  από 1952 με το, από 7.7.1952, ΒΔ (ΦΕΚ 181Α΄) συνολικά 
60 χρόνια ζωή. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1256/13.12.2012 
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Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τον ΚΦΑΣ συνοψίζονται 
παρακάτω: 

Μείωση συνολικού όγκου διατάξεων από 40 άρθρα σε 14 εκ των οποίων τα 3 
ήτοι άρθρα 5, 7 & 8 θα καταργηθούν3 την 1.1.2014 την ίδια ημερομηνία 
παύουν να ισχύουν και άλλες διατάξεις σε άρθρα που παραμένουν. 
Ακόμη δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για το κύρος και την αποδεικτική 
δύναμη των βιβλίων και στοιχείων (άρθρο 30 του ΚΒΣ). Τούτο δεν σημαίνει 
ότι δεν θα υπάρχει καμία ποινή για παραβάσεις, πράξεις ή παραλείψεις του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που θα αντίκεινται στον ΚΦΑΣ.  
Διατάξεις που θα λύνουν τα θέματα αυτά θα συμπεριληφθούν στον Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. 
Με τις νέες διατάξεις δεν θα κρίνονται τα βιβλία ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με 
βάση τις παλαιές απαράδεκτες, αναχρονιστικές και με στόχο τα πρόστιμα  
ρυθμίσεις που οδηγούσαν αναπόφευκτα σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των 
βιβλίων, αλλά οι παραβάσεις κ.λπ. θα αξιολογούνται και ανάλογα θα 
προστίθενται τα σχετικά ποσά σαν λογιστικές διαφορές προσαυξημένες με 
ένα ποσοστό αξιολόγησης (ανάλογα με την παράβαση) στα ακαθάριστα 
έσοδα. Σημειώνεται πάντως ότι η τελευταία βελτιωμένη ρύθμιση για την 
απόρριψη των βιβλίων εφαρμόζονταν στην πράξη με μεγάλη φειδώ. 
1. Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων,  
 είτε τηρούνται χειρόγραφα  
 είτε μηχανογραφικά. 
2. Καταργείται η τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου, γενικού-αναλυτικών 
καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησής του. 
3. Καταργείται η θεώρηση όλων των στοιχείων από 01/01/2014. 
Παραμένει μέχρι 31/12/2013  η θεώρηση από τη ΔΟΥ, μόνο: 
 Των χειρόγραφα εκδιδομένων στοιχείων διακίνησης ήτοι: Δελτίο 
Αποστολής. 
 Των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών 
(Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών). Ή  
 Με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 
(επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτών). 
Η θεώρηση αυτή καταργήθηκε, από 1.1.2014, με ρητή διατύπωση του 
ιδίου του ΚΦΑΣ (τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9).  
Ο πίνακας, που ακολουθεί,  περιλαμβάνει τα βιβλία και στοιχεία τα οποία 
υποχρεούται να τηρεί ο Υπόχρεος Απεικόνισης Συναλλαγών: 

Α/Α  ΒΙΒΛΙΟ ή 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΘΕΩΡΗΣΗ Σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

Παρατηρήσεις 

Α  Βιβλία 

Α1 Απλογραφικά 

1 Εσόδων - Εξόδων Αθεώρητο ΟΧΙ  

1α Μητρώο παγίων Αθεώρητο ΟΧΙ Στις τελευταίες 
σελίδες του Βιβλίο 
Εσόδων – Εξόδων ή σε 
Καταστάσεις (ορίζει 

                                                 
3  Μεταβατικός χαρακτήρας ενός έτους για το Δελτίο Αποστολής, την Απόδειξη Λιανικής και 
τα Έγγραφα Μεταφοράς - Επανεξέταση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 με σκοπό την 
πλήρη κατάργησή τους. 
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λεπτομερώς το 
περιεχόμενό του). 

2 Απογραφών  Αθεώρητο ΟΧΙ Βιβλίο ή καταστάσεις 
αν ακαθάριστα έσοδα 
> 150.000€4. Η 
αποτίμηση γίνεται στο 
χρόνο υποβολής της 
δήλωσης. 

Α2 Διπλογραφικά 

1 Ημερολόγια  Αθεώρητο ΟΧΙ  

2 Καθολικά  Αθεώρητο ΟΧΙ  

3 Μητρώο Παγίων Αθεώρητο ΟΧΙ  

3α Μητρώο Παγίων 
Περιουσιακών 
Στοιχείων (ΔΛΠ) 

Αθεώρητο ΟΧΙ  

4 Απογραφών  Αθεώρητο ΟΧΙ  

Α3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1 ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Θεωρημένα 
Έντυπα 

Επί 
μηχανογρα
φικής 
έκδοσης 
σημαίνονται 

Οιονεί Πρόσθετα 
Βιβλία. 
Τα «βιβλία» αυτά θα 
τηρούνται μέχρι 
31.12.2013 (άρθρο 4 
παρ. 23). 

2 ΒΙΒΛΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ 
ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ 
ΕΠ’  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Ευνόητο είναι 
ότι αν επιθυμεί η 
επιχείρηση τη 
συνέχιση 
τήρησης της 
διαδικασίας 
μπορεί. 

Θεωρημένο  ΟΧΙ Αντί Συγκεντρωτικού 
Δελτίου Αποστολής 
(ΣΔΕ). Άρθρο 5 ΚΦΑΣ. 
Μέχρι 31.12.2013, 
προβλέπεται η τήρηση 
του λόγω 
κατάργησης του 
άρθρου 5 από 
1.1.2014. 

3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Θεωρημένο 
σύμφωνα με 
την ΕΔΥΟ 
ΠΟΛ 
1004/2013 
ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

ΟΧΙ Λόγω της 
κατάργησης του 
άρθρου 8 από 
1.1.2014. 

Β Στοιχεία 

1 ΔΕΛΤΙΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΔΑ) 
Συνενωμένα με 

Χειρόγραφα 
θεωρημένο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση. 

Παύει το ΔΕΛΤΙΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, να 
ισχύει από 1.1.2014, 

                                                 
4 Ο ΚΦΕ (ν.4172/2013) δεν προβλέπει για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος το 10% των 
αγορών του φορολογικού έτους (διαχειριστικής περιόδου) για τα έτη που αρχίζουν από 
1.1.2014. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα συνέπειας ΚΦΕ  και ΚΦΑΣ στο θέμα αυτό. 
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ΔΑ στοιχεία 
αξίας. 
Μπορεί να 
συνεχίσει ως 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
(Δικλείδα) 
παραδόσεων ή 
παραλαβών μη 
τιμολογηθέντων. 

Δυνητικά ο 
ΥΑΣ μπορεί 
να προβεί 
σε 
σήμανση.  

τόσο η θεώρηση 
(άρθρο 9 παρ. 1), όσο 
και ως στοιχείο 
(άρθρο 14). 
 
Φυσικά και το 
Συγκεντρωτικό Δελτίο 
Αποστολής δύναται να 
το εκδίδει ο ΥΑΣ. 

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική  

Όταν  εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 

ΕΑΦΔΣΣ.  

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Όταν  να εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ. 

3 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Φτμ ή σε 
Μηχανογρα
φική 
έκδοση με 
Σήμανση, 
πλην των 
περιπτώσεω
ν που 
εξαιρούνται 
με το νόμο 
1809/1988 
και τις ΠΟΛ 
1164/1996, 
ΠΟΛ 
1037/1992, 
όπως 
ουσιαστικά 
επαναδιατυ
πώθηκε με 
την ΠΟΛ 
1001/2014.  

Για αγαθά - 
Υπηρεσίες. 
Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Εκδίδεται με χρήση 
φτμ ή  
μηχανογραφικά με 
σήμανση από  
ΕΑΦΔΣΣ. 
(ν.1809/1988 άρθρο 
1) ενώ  σε 
περίπτωση βλάβης 
Η/Υ ή ΦΤΜ εκδίδεται 
ΑΘΕΩΡΗΤΟ. 

 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Για αγαθά. 
Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν  εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή Χειρόγραφα Μηχανογρα Για αγορές αγαθών ή 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Αθεώρητο φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

υπηρεσιών:  
 από αγρότες 
(ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ή 
ιδιώτες (ΤΙΤΛΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ). 
 Για αγορές από 
αρνούμενους 
γνωστοποίηση στην 
Δ.Ο.Υ. (όχι έκδοση 
τιμολογίου από 
αγοραστή). 

5 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 
(Απλή ή 
Συγκεντρωτική) 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν  εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

6 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

8 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 
Σήμανση 
δυνητική 

Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 
θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

9 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Χειρόγραφα 
Αθεώρητο 

Μηχανογρα
φικά 

Παύει να ισχύει από 
1.1.2014, τόσο η 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 9 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 
για αγαθά και 
Υπηρεσίες 

Σήμανση 
δυνητική 

θεώρηση (άρθρο 9 
παρ. 1), όσο και ως 
στοιχείο (άρθρο 14). 
Όταν εκδίδεται 
μηχανογραφικά 
χωρίς σήμανση με 
ΕΑΦΔΣΣ 

Όταν παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις ασυνόδευτα εμπορεύματα ή 
πάγια από οποιονδήποτε τρίτο για:  

 αγορά,  
 πώληση,  

τότε εκδίδεται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ παραλαβών μη τιμολογημένων (δύναται 
να είναι το Δελτίο Αποστολής (ή το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής). 
4.Μετονομάζονται τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία σε απλογραφικά και 
διπλογραφικά σε αντιστοιχία με τα βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. 
Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ορίζει ότι αυτός που τηρεί τα 
βιβλία και στοιχεία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (δηλαδή 
απλογραφικά ή Β΄ Κατηγορίας) και σε αυτούς που τηρούν βιβλία και 
στοιχεία με βάση τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα (δηλαδή διπλογραφικά ή  
Γ΄ Κατηγορίας). 
5. Τηρούν βιβλία απλογραφικά βιβλία (τ. Β' κατηγορίας) οι εξής: 
α) Ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων οι πράκτορες εφημερίδων και 
περιοδικών, καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης 
καπνοβιομηχανικών προϊόντων.  
Όποιος από αυτούς έχει και άλλο κλάδο (παροχής υπηρεσιών ή πώλησης 
αγαθών), τότε για όλες τις δραστηριότητές του θα τηρεί τα βιβλία που 
αντιστοιχούν στ΄ ακαθάριστα έσοδά του. 
β) Οι εκμεταλλευτές πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 
27/75. 
γ) Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και 
πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (diesel). Όποιος από τους 
βενζινιπώλες και από τους εκμεταλλευτές πλοίων (περ. γ και β) διατηρεί και 
κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τότε αυτός τηρεί για 
τον άλλο αυτό κλάδο τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια 
έσοδά του. 
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη των εργασιών 
του, αρχίζει με απλογραφικά βιβλία . 
ε) Όποιος, την προηγούμενη χρονιά είχε ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000 
ευρώ και δεν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρίες), τηρεί απλογραφικά βιβλία. 
 Όσοι ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή με την 
κατασκευή τεχνικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων εντάσσονται σε κατηγορία 
βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους. 
6α. Τηρούν βιβλία διπλογραφικά βιβλία (τ. Γ' κατηγορίας) ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΑ αν 
έχουν την νομική μορφή Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). 
7. Τα λογιστικά τους βιβλία, δηλαδή: 
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 το βιβλίο εσόδων -εξόδων, ενημερώνεται μέχρι τέλους του επόμενου 
μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν από το χρόνο που 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα η περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α.. 
 τα ημερολόγια και καθολικά και ο λογαριασμός 94 (οιονεί βιβλίο 
αποθήκης), ενημερώνονται μέχρι τέλους του επόμενου μήνα κάθε 
ημερολογιακού μήνα και όχι πέραν από το χρόνο που υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα η περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. 
 Για τα υποκαταστήματα που δεν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα, 
καταργείται η διπλότυπη κατάσταση για τα αποθέματα, και καταχωρούνται 
αυτά διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας.  
 Οι συναλλαγές των υποκαταστημάτων αυτών, που εφαρμόζουν 
εξαρτημένη λογιστική, μπορεί να καταχωρούνται (με προϋποθέσεις) 
κατευθείαν στα βιβλία της έδρας, ενώ για την αυτοτελή λογιστική δεν 
αλλάζει. 
8. Στο βιβλίο απογραφών:  
 η ποσοτική καταχώρηση γίνεται μέχρι την 20 του μεθεπόμενου μήνα από 
την λήξη της διαχειριστικής περιόδου  
 Παραδείγματα.  
 η 20/2 του επόμενου έτους αν η διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος  
 η 20/8 αν η διαχειριστική περίοδος είναι 1.7.χ – 30.6.χ+1 και  
 με αξία μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
9. Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής ενημερώνονται με βιβλία 
απλογραφικά (Β' κατηγορίας), όταν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα από την 
πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο 150.000 ευρώ.  
Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια 
βάση. 
10. Καταργείται το βιβλίο αποθήκης5 χωρίς την υποχρέωση καταγραφής 
της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-
ROM. 
 Για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) 
εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό, η κίνηση των αποθεμάτων θα 
καταχωρείται μόνο στον λογαριασμό 94 της ομάδας 9, απλογραφικά (απλή 
καρτέλα). 
 Επίσης, καταργείται το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και το βιβλίο 
τεχνικών προδιαγραφών μετά την κατάργηση και του βιβλίου αποθήκης. 
11. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού 
φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία.  
Στο φάκελο αυτό αποθηκεύονται ανά χρήση τα δεδομένα όλων των βιβλίων 
που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα δεδομένα του τελευταίου 
προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. 
12. Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων και 
συνδέεται με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ή Φόρου 
Εισοδήματος (από τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα). 

                                                 
5 Με την ΕΔΥΟ διατηρείται σχεδόν ολόκληρο το άρθρο 8 του καταργούμενου ΚΒΣ. 
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13. Καταργούνται από 01/01/2014 τα «πρόσθετα βιβλία».  
Παραμένει η υποχρέωση για το 2013, καταχώρησης των σχετικών 
εγγραφών, είτε σε θεωρημένο έντυπο (πρόσθετο), είτε σε μηχανογραφικό 
έντυπο που θα σημαίνεται με ΕΑΦΔΣΣ για συγκεκριμένες κατηγορίες 
υπόχρεων, για τους παρακάτω εκμεταλλευτές: 
 χώρων διαμονής ή φιλοξενίας,  
 τα εκπαιδευτήρια,  
 οι κλινικές ή θεραπευτήρια,  
 τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια,  
 οι χώροι στάθμευσης,  
 οι ιατροί και οι οδοντίατροι. 
Δεν εντάσσονται σε φτμ ή σε σήμανση με ΕΑΦΔΣΣ (ΠΟΛ 1001/2014). 
14. Ενσωματώνεται η νέα Οδηγία της Ε.Ε. 45/2010 περί τιμολόγησης, η 
οποία έχει ενσωματωθεί στην Οδηγία 2006/112. 
15. Για τις χρήσεις που λήγουν από 1.1.2013 και μετά έχει καταργηθεί η 
υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων: 
 α. Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου 
γιατρών. 
 β. Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών-αποθέτες 
που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης. 
 γ. Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού 
λεωφορείου. 
 δ. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης 
χρήσης από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά 
βιβλία. 
16. Αυξάνεται Το όριο να μπορεί να ζητήσει ο ΥΑΣ από τον Επιθεωρητή 
μέσω του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. απαλλαγή από τήρηση βιβλίων και 
έκδοση αποδείξεων λιανικής των ακαθάριστων εσόδων τόσο για διάθεση 
αγαθών όσο και για την παροχή υπηρεσιών στα 10.000  5.000 ευρώ  για 
τον υπόχρεο φυσικό πρόσωπο. 
Αξίζει να επισημανθούν τα εξής σχετικά με το θέμα αυτό: 
16.1. Αν πρόκειται για συμπτωματικές πράξεις –ευκαιριακές- από ιδιώτες 
και οι οποίες για τις υπηρεσίες δεν προσδίδουν στοιχεία εξαρτημένης 
εργασίας δεν έχουν περιορισμό (καλό είναι για τις υπηρεσίες να μη 
φτάνουμε στο πιο πάνω όριο).  
16.2. Να ληφθεί υπόψη η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του νέου 
ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) για 3 συναλλαγές. 
17. Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη 
από 12 μήνες, τότε τα ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία 
βιβλίων βρίσκονται με αναγωγή. 
18. Από την έναρξη της χρήσης μπορεί να τηρούνται βιβλία ανώτερης 
κατηγορίας, με όλες τις υποχρεώσεις. 
19. Τα ποσά μέχρι 150 ευρώ το καθένα και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ' αυτά 
μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν 
συγκεντρωτικά με ένα ποσό με αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών και όταν υπάρχει φ.τ.μ., αναγράφεται ο αριθμός του 
ημερήσιου δελτίου "Ζ". 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 12 
 

20. Η κίνηση των αποθεμάτων, θα καταχωρείται πλέον στον λογαριασμό 
94 "Αποθέματα" της ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ.6, σαν απλή καρτέλα, και έτσι 
καταργούνται πλέον οι καρτέλες και το βιβλίο αποθήκης σε θεωρημένα 
έντυπα ή σε CD - ROM. 
Φυσικά, θα ενημερώνεται ο λογ. 94 "Αποθέματα" σαν απλή καρτέλα, μόνο 
στην περίπτωση που τ' ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης από 
πωλήσεις αγαθών7 υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ (αν υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ ο λογ. 70, θα τηρείται ο λογ. 94 "Αποθεματικά" μόνο για τα 
εμπορεύματα και όχι για το λογ. 71 που αντιστοιχεί στα προϊόντα και 
αντίστροφα). 
21. Ειδικές εντάξεις στα βιβλία: 
 Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου,  
 ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών 
προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές αγορές ή πλανοδίως και  
 ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας,  
εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τ' ακαθάριστα έσοδά τους. 
22.  Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εκδίδουν δελτίο 
αποστολής: 
 όταν διακινούν οπωρολαχανικα, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για 
πώληση ή για επεξεργασία ή συσκευασία ανεξάρτητα αν τα μεταφέρουν:  
 οι ίδιοι με δικό τους μεταφορικό μέσο (αγροτικό κλπ),  
 τα αποστέλλουν με ΔΧ μεταφορικά μέσα, 
 τα παραλαμβάνει ο αγοραστής από τον χώρο του αγρότη.  
 Για όλα τα άλλα αγροτικά προϊόντα εκδίδουν Δ.Α. μόνο αν τα 
μεταφέρουν οι μεταφορικές εταιρίες.  
23. Ο ΚΦΑΣ προβλέπει την έκδοση Τιμολογίου και Πιστωτικού Τιμολογίου 
για τις συναλλαγές (Αγαθά ή/ και Υπηρεσίες) μεταξύ Υποκειμένων 
Απεικόνισης Συναλλαγών ή για συναλλαγές Υποκείμενου Απεικόνισης 
Συναλλαγών με πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΑΣ (Δημόσιο κλπ) 
ή με αγρότες των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ ενώ για τις συναλλαγές με 
ιδιώτες Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Αγαθά ή/ και Υπηρεσίες).  
Για την κατανόηση των ρυθμίσεων για τα στοιχεία αξίας για το σύνολο 
όλων των συναλλαγών συντάχτηκε ο Πίνακας που ακολουθεί, ο οποίος 
δείχνει τα εκδιδόμενα στοιχεία αξίας (άρθρα 6, 7 & 8 του ΚΦΑΣ): 

Είδος 
συναλλαγής 

Πώληση 
αγαθών ή 
υπηρεσιών 

Επιστροφή 
αγαθών ή 
έκπτωση 
επί 
αγαθών ή 
υπηρεσιών 

Αγορά 
Αγαθών ή 
Υπηρεσιών 

Μεταφορά  

B2B (μεταξύ 
υποχρέων) 
πώληση από 
υπόχρεο 

Τιμολόγιο  Πιστωτικό 
Τιμολόγιο 

  Φορτωτική ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή  
 Τιμολόγιο  

                                                 
6 Αντικατάσταση του  Βιβλίου Αποθήκης από τον λογαριασμό 94  ΕΓΛΣ. 
 
7 Εμπορευμάτων λογαριασμός 70 και προϊόντων λογαριασμός 71. 
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απεικόνισης 
συναλλαγών 
σε υπόχρεο 
απεικόνισης 
συναλλαγών. 

αν τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 

B2G (Δημόσιο 
κλπ) πώληση 
από υπόχρεο 
απεικόνισης 
συναλλαγών 
σε δημόσιο 
κλπ 

Τιμολόγιο Πιστωτικό 
Τιμολόγιο 

  Φορτωτική ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή 
 Τιμολόγιο  
αν τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 

B2A (Αγρότες 
ειδικού 
καθεστώτος) 
πώληση από 
υπόχρεο 
απεικόνισης 
συναλλαγών 
σε αγρότες 
ειδικού 
καθεστώτος 

Τιμολόγιο Πιστωτικό 
Τιμολόγιο 

  Φορτωτική 
ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή  
 Τιμολόγιο  
αν τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 

A2B αγορά 
υπόχρεου 
απεικόνισης 
συναλλαγών  
από Αγρότες 
ειδικού 
καθεστώτος. 

  Τιμολόγιο 
(αγοράς) 

 Φορτωτική 
ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή  

Τιμολόγιο  αν 
τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 

A2G αγορά 
δημοσίου κλπ 
από Αγρότες 
ειδικού 
καθεστώτος. 

  Τιμολόγιο 
(αγοράς) 

 Φορτωτική 
ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή  

Τιμολόγιο  αν 
τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 
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B2C  και C2B 
(Ιδιώτες κλπ 
μη υπόχρεοι) 
πώληση 
υπόχρεου σε 
ιδιώτη και 
αγορά 
υπόχρεου 
από ιδιώτη   

Απόδειξη 
Λιανικών 
συναλλαγών 

Απόδειξη 
επιστροφής  

Τίτλο κτήσης 
για αγαθά ή 
Υπηρεσίες ή 
Διπλότυπη 
απόδειξη 
δαπάνης  

 Φορτωτική 
ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή 
 Τιμολόγιο  
ή Απόδειξη 
λιανικών 
συναλλαγών 
αν τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 

C2G (Δημόσιο 
από Ιδιώτες 
κλπ μη 
υπόχρεοι) 

  Τίτλο κτήσης 
(αγαθά ή 
υπηρεσίες), 
Απόδειξη  
των 
συναλλαγών. 

 Φορτωτική 
ή 
 Απόδειξη 
μεταφοράς ή  
 Τιμολόγιο ή 
απόδειξη 
λιανικών 
συναλλαγών 
αν τηρείται 
ημερολόγιο 
μεταφοράς 
(αθεώρητο) 

24. Στις Αποδείξεις Λιανικής αναγράφεται το είδος και η ποσότητα μόνο όταν 
τηρείται ο λογ. 94 του Γ.Λ.Σ. ή όταν εκδίδονται χωρίς τη χρήση φ.τ.μ. 
25. Όταν με Δ.Α. παραδίδονται ή αποστέλλονται νωπά οπωρολαχανικά, δεν 
αναγράφεται πλέον η τιμή μονάδας. 
26. Δεν εκδίδεται πλέον (καταργείται) η έκδοση τιμολογίου σε περίπτωση 
άρνησης του υπόχρεου να εκδώσει τιμολόγιο ή όταν το εκδίδει με 
ανακρίβειες, αλλά γνωστοποιείται άμεσα το γεγονός αυτό από τον 
αγοραστή των αγαθών ή από το λήπτη των υπηρεσιών στη Δ.Ο.Υ. του 
αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. 
27. Για παροχή πολλαπλών υπηρεσιών, όταν γίνεται παραπομπή στη 
σύμβαση, δεν χρειάζεται συνοπτική περιγραφή στο είδος. 
28. Οι Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. θα λέγονται στο εξής "Απόδειξη Λιανικών 
Συναλλαγών", και δεν θα αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών. 
29. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις συναλλαγές τους με άλλους 
υπόχρεους θα εκδίδουν στο εξής τιμολόγια και όχι αποδείξεις. 
30. Για το περιεχόμενο του τιμολογίου8 –ρύθμιση που υπήρχε και στον 
καταργούμενο ΚΒΣ άρθρα 12 &  18α στα πλαίσια της ενσωμάτωσης της 
κοινοτικής νομοθεσίας στο Εθνικό δίκαιο- αναγράφονται υποχρεωτικά, 
μεταξύ των άλλων και οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Στο τιμολόγιο αναγράφονται –μόνο τα παρακάτω: 
 η ημερομηνία έκδοσης αυτού,  

                                                 
8  Ενοποίηση σε ένα στοιχείο του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και του Τιμολογίου 
Πώλησης 
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 τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων9 
 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο,  
 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εγκατάστασης ή κατοικίας, κατά περίπτωση, 
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
 η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και  
 ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν 
για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο 
αυτό καταργήθηκε ως υποχρέωση με την ΠΝΠ 19.11.2012 (που κυρώθηκε 
με το Ν. 4111/2013).  
Δηλαδή δεν απαιτείται Σειρά, α/α στοιχείου (ΣΥΝΙΣΤΩ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΑΥΤΩΝ γιατί –κατά τη γνώμη μας είναι ουσιαστικό στοιχείο ταυτότητας 
του φορολογικού στοιχείου και αποτελεί σημαντικό νομοθετικό κενό 
σήμερα. Ακόμη αυτή η παράλειψη έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 
2006/112/ΕΕ) και αξία ολογράφως. 
Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 
 " α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η αντίστοιχη εθνική 
διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/Ε.Κ., σύμφωνα με την οποία η 
παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο 
αυτό. 
 " β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού 
μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 
του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, Α' 248). 
 " γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των 
πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά 
πρακτορεία». 
 "δ) Όταν ο υπόχρεος στο ΦΠΑ είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά 
την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου αυτού, καθώς και ο ΑΦΜ του. 
 "ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά 
«Αντίστροφη επιβάρυνση». 
 "στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον 
τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, 
συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά:  
- «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά»,  
- «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή  
- «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής 

αξίας» αντιστοίχως. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Καταργείται η αναγραφή της αρμόδιας ΔΟΥ και του επαγγέλματος από τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. 
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Συνοπτικό υπόδειγμα τιμολογίου. 

Στοιχεία εκδότη 
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο …………«Α»……………………………….. 
Επάγγελμα ……………………………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 
Διεύθυνση: Οδός …………………… αρ. ….. ΤΚ …… Πόλη …………. 
ΑΦΜ …………  Δ.Ο.Υ. ……………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 

ΣΕΙΡΑ …… α/α …... 
Δεν απαιτούνται με 
νέο ΚΦΑΣ, 
συνιστώ να 
τηρείται 
(Προβλέπονται 
από οδηγία 
2006/112/ΕΚ) 
Ημερ/νία:…/../20.. 
Ημερ/νία 
συναλλαγής:../../. 
Σχετ. ΔΑ:…… Δεν 
απαιτείται με νέο 
ΚΦΑΣ 

                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Στοιχεία Αντισυμβαλλόμενου (Πελάτη)  
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ………«Α»………………………….. 
Επάγγελμα ……………………………………………………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 
Διεύθυνση: Οδός …………………… αρ. ….. ΤΚ …… Πόλη ………….   
ΑΦΜ ……………  Δ.Ο.Υ. ………………….. Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΜ Ποσότητα Αξία Συντ. 
ΦΠΑ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Σύνολο 
Ολογράφως ..………………………………………………   

 

Εκδότης Πελάτης  

32. Αυξάνεται στο ποσό των 100 ευρώ (από 50 ευρώ) η αξία κάθε 
συναλλαγής για τη λήψη Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών από τον 
αγοραστή υπόχρεο, η οποία εξομοιώνεται με τιμολόγιο για ορισμένες 
κατηγορίες συναλλαγών. 
33. Αυξάνεται στο ποσό των 30 ευρώ (από 15 ευρώ) τόσο για την 
επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού όσο και για την αλλαγή λιανικώς 
πωληθέντος αγαθού, για τις οποίες δεν απαιτείται η αναγραφή του 
ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη στην απόδειξη επιστροφής. 
34. Αυξάνεται στο ποσό των 150 ευρώ (από 30 ευρώ) για τα δώρα που 
δίνονται από τον υπόχρεο σε διάφορα πρόσωπα για την επαγγελματική 
του προβολή, για τα οποία μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση με 
ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των προσώπων αυτών αντί της έκδοσης 
διπλότυπης απόδειξης δαπάνης. 
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35. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, μεταξύ των 
συμβαλλόμενων σε κάθε περίπτωση για αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών από το λήπτη για αξία πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, 
όπου απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου και όχι μόνο 
μεταξύ μητρικής και θυγατρικής που επιτρεπόταν μέχρι τώρα. 
Ο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), ορίζει 500,00€ με κυρώσεις την μη αναγνώριση των 
δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικούς τρόπους πληρωμής.  
Συνεπώς λόγω αυστηρότερων κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013). 
36. Αναπροσαρμόζεται το όριο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων 
αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τα αγροτικά 
προϊόντα στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και άνω, από χίλια (1.000) 
ευρώ και άνω που προβλεπόταν μέχρι σήμερα. 
Ο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), ορίζει 500,00€ με κυρώσεις την μη αναγνώριση των 
δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικούς τρόπους πληρωμής. 
Συνεπώς εφαρμόζονται ΤΌΣΟ οι διατάξεις του ΚΦΑΣ όσο και του νέου 
ΚΦΕ (ν. 4172/2013). 
37. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των 
συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο 
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που είναι διαθέσιμα από τη ΓΓΠΣ του 
ΥΠΟΙΚ10 καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του φορολογικού απορρήτου 
καθότι το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης όσο 
και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου. 
38. Περιορίζονται οι εξουσίες της φορολογικής αρχής δηλαδή του 
επιθεωρητή και του προϊσταμένου της ΔΟΥ για παροχή εγκρίσεων πλην των 
περιπτώσεών της. 
 Μη έκδοσης Δελτίου Αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό 
τρόπο επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών 
του. 
 Μη θεώρησης φορολογικών στοιχείων του υπόχρεου που έχει 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από πάσης φύσεως φόρους και δεν έχει 
υποβάλει δηλώσεις από παρακρατούμενους φόρους κ.λπ. 
 Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να μη θεωρεί  φορολογικά στοιχεία, 
όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις. 

39. Καταργείται η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, αλλά διατηρούνται οι 
αποφάσεις της εφόσον παραμένουν σχετικές υποχρεώσεις με τις νέες 
διατάξεις. 
40. Με τις μεταβατικές διατάξεις: 
 Συστήνεται ομάδα εργασίας, με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η οποία μέχρι 
30/06/2013 θα υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση των 
διατάξεων του ΚΦΑΣ και της λογιστικής ή/ και εμπορικής νομοθεσίας 
δηλαδή ΕΓΛΣ. 
Η Επιτροπή πρότεινε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, που σε προσχέδιο 
νόμου δόθηκε για διαβούλευση. 

                                                 
10 www.gsis.gr Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Υπηρεσίες προς τους πολίτες, 
Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων, Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ. 
 

http://www.gsis.gr/
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 Με τη διάταξη του άρθρου 14 § 1 ορίζεται ότι «κάθε διάταξη αντίθετη στις 
διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά 
και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που 
αφορούν στις διατάξεις αυτές». 
 Με τη ρύθμιση αυτή φρονούμε ότι δημιουργούνται πολλά ερμηνευτικά 
θέματα, λόγω του μεγάλου πλήθους των διοικητικών πράξεων που 
αναφέρονταν στις παλαιές -καταργούμενες ή συναφείς- διατάξεις του 
ΚΒΣ.11 
 Η σωστή νομοτεχνικά διατύπωση θα ήταν ποιες διατάξεις και λύσεις 
παραμένουν σε ισχύ. 
 Το πρόβλημα αυτό πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να καλυφθεί, κατά το 
δυνατόν, με την ερμηνευτική εγκύκλιο του νέου κώδικα. 

41. Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε 
μισθωτούς, μπορεί αντί να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης, να συντάσσεται 
κατάσταση στην οποία να υπογράφουν και οι δικαιούχοι τα ποσά που 
λαμβάνουν.  
Όταν καταβάλλονται μισθοί και ημερομίσθια με τη μεσολάβηση τράπεζας, 
δεν υπογράφουν στην κατάσταση, εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση των 
δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται με ταυτόχρονη εντολή προς την 
τράπεζα για πίστωση συγκεκριμένου λογαριασμού. 
42. Τα αθεώρητα βιβλία μπορεί και να μην εκτυπώνονται, αρκεί τα 
δεδομένα τους να δίνονται άμεσα κατά τον έλεγχο. 
43. Εξαιρούνται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, τα ασφάλιστρα, οι 
επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις ασφαλίστρων που αναγράφονται 
στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
44. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ 
αντισυμβαλλομένων. 
45. Κατάργηση πλήθους γνωστοποιήσεων στις φορολογικές αρχές, και οι 
περισσότερες από όσες παραμένουν γίνονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο 
της ΓΓΠΣ. 
46. Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ συναλλασσομένου σε τραπεζικά 
παραστατικά για κάθε είδους συναλλαγές μετρητοίς ποσού άνω των 12.000 
ευρώ. Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ εκδότη, οπισθογράφων και τελευταίου 
κομιστή σε επιταγές που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές 
ανεξαρτήτως ποσού. 
47. Εξάλλου, τροποποιήσεις στον Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών 
περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 
ν.4046/2012 και του ν.4093/2012».  
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, οι  αλλαγές αυτές 
είναι απολύτως αναγκαίες και εξαιρετικά επείγουσες προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκαν 
μετά την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ. 
i. Παρατηρήσεις.  

                                                 
11 H ερμηνευτική εγκύκλιος επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις που διατυπώσαμε από την πρώτη 
ημέρα –σεμινάριο Θεσσαλονίκη- ότι μόνο μια ΕΔΥΟ σαν την 3/1992 θα μπορούσε να δώσει 
λύση κάτι που δεν έγινε αλλά και η ΠΟΛ 1004/2013 παραπέμπει στις λύσεις που έχουν δοθεί 
με την γενική διατύπωση «Οι διατάξεις αυτές είναι όμοιες με τις αντίστοιχες διατάξεις της 
παραγράφου … του άρθρου … του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων». Ελλάς το μεγαλείο σου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Ουσιαστικά βέβαια δεν πρόκειται για πλήρη κατάργησή του, αλλά για 
απλοποίησή του. 
1. Με τον ΚΦΑΣ παραμένουν αρκετές διατάξεις και αποφάσεις του παλαιού 
ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) που επαναδιατυπώνονται. 
2. Δεν έχει, ακόμη, γίνει καμία πρόοδος στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ 
ούτε η γραφειοκρατία μειώνεται καθώς ορισμένα άρθρα του ΚΒΣ, που έχουν 
παραληφθεί και αφορούν κυρίως στους φορολογικούς μηχανισμούς, 
πρόκειται να μεταφερθούν στον υπό κατάρτιση νέο Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. 
Ο  όρος «κατάργηση» νομικά παραπέμπει, σε απαλοιφή διατάξεων. Συνεπώς 
παύει να ισχύει οποιαδήποτε απόφαση η λύση είχε δοθεί με βάση τον μέχρι 
31.12.2012 ΚΒΣ ακόμη και αν η διατύπωση της διάταξης που έχει ερμηνευθεί 
είναι ακριβώς η ίδια ενώ αν είχε την λέξη “αντικαθίσταται”12 τότε θα 
μπορούσε να αποτελέσει βάση το ισχύον καθεστώς μέχρι την προσαρμογή 
των λύσεων στο πνεύμα και γράμμα του νέου κώδικα. Ταυτόχρονα στο 
άρθρο 14 παρ. 1 μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών δεν προβλέπουν ρητώς την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, αλλά απλώς ορίζουν ότι «Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις 
των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν 
να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές, που αφορούν τις 
διατάξεις αυτές» 
Ερευνητέον:  
 εάν παραμένουν σε ισχύ κανονιστικού περιεχομένου υπουργικές 
αποφάσεις, οι οποίες θεσπίζουν διαδικασίες ή εξειδικεύουν υποχρεώσεις 
που αφορούν τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, κατά το μέτρο 
που τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-13 του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 η τύχη των ρυθμίσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με την φορολογική 
απεικόνιση των συναλλαγών, πλην όμως είναι διαδικαστικώς αναγκαίες 
για τον έλεγχο και την επιβολή φόρων, όπως αυτές των παραγράφων 1, 3, 
4 και 7 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 

                                                 
12 Τον όρο αντικατάσταση προτείνει έμμεσα η επιστημονική επιτροπή της Βουλής. Βλέπε στο 
κείμενο της επιτροπής όπως πιο κάτω παρατίθεται. 
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ΙΙ. Διαφάνειες παρουσίασης 
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Χρόνος έκδοσης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Επιχείρηση εκδίδει ΔΑ την 26.11.2012 (έκδοση –
Σήμανση)

Τιμολόγιο μπορεί να εκδοθείΤιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί

α. Άμεσα την
26.11.2012

α. Άμεσα την
26.11.2012

γ. Με την τελευταία
ημέρα του μήνα
ήτοι 30.11.2012

μέχρι 15 του επόμενου
ήτοι 15/12/2012 (17.12.2012)

γ. Με την τελευταία
ημέρα του μήνα
ήτοι 30.11.2012

μέχρι 15 του επόμενου
ήτοι 15/12/2012 (17.12.2012)15/12/2012 (17.12.2012)

β. Οποιαδήποτε ημέρα εντός μηνός
από την έκδοση του Δ.Α ή με

ημερομηνία έκδοσης του μηνός
και σήμανση εντός 15 ημερών

από την έκδοση του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

β. Οποιαδήποτε ημέρα εντός μηνός
από την έκδοση του Δ.Α ή με

ημερομηνία έκδοσης του μηνός
και σήμανση εντός 15 ημερών

από την έκδοση του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Δημόσιο έως

31.12.

Δημόσιο έως

31.12.

Ενδοκοινοτικές

μέχρι την 15η του

επόμενου μήνα

Ενδοκοινοτικές

μέχρι την 15η του

επόμενου μήνα

Τεχνικά έργα

Δημόσια: Με την επιμέτρηση.

Ιδιωτικά: την 31.12 εκάστου έτους

όσο έργο έχει ολοκληρωθεί

Τεχνικά έργα

Δημόσια: Με την επιμέτρηση.

Ιδιωτικά: την 31.12 εκάστου έτους

όσο έργο έχει ολοκληρωθεί
β1. το αργότερο την αντίστοιχη

ημέρα του επόμενου μήνα
ήτοι 26.12.2012 (ημερ/νία

έκδοσης)
και με σήμανση πλέον 15 ημέρες

της ημέρας έκδοσης
ήτοι 10/1/2013

β1. το αργότερο την αντίστοιχη
ημέρα του επόμενου μήνα
ήτοι 26.12.2012 (ημερ/νία

έκδοσης)
και με σήμανση πλέον 15 ημέρες

της ημέρας έκδοσης
ήτοι 10/1/201310/1/2013

Παροχή Υπηρεσιών
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το
τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση

της παροχής. 
Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, 
εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που
καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, 
για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που

παρασχέθηκε. 

Παροχή Υπηρεσιών
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το
τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση

της παροχής. 
Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, 
εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που
καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, 
για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που

παρασχέθηκε. 

 
 
 
 
 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 24 
 

ΠΟΛ. 1158/21.7.2011 

4. Η δυνατότητα μη διαφύλαξης των χάρτινων αντιτύπων των

φορολογικών στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ. 1 της

παρούσας, παρέχεται και για τα ληφθέντα μέχρι το χρόνο ισχύος της

απόφασης αυτής, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ίδια

απόφαση (παρ. 2 και 3).

5. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος ή για

λογαριασμό του επιτηδευματία, τα οποία είναι εγκαταστημένα σε

κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαβιβάζουν

ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια, για την

έκδοση των οποίων δεν απαιτείται η χρήση Ειδικών Ασφαλών

Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), με μια από τις

μεθόδους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 18α΄ του Π.Δ. 

186/1992, εφόσον η ακολουθούμενη εκάστοτε μέθοδος, αναφέρεται

ρητά στο οικείο συμφωνητικό, που προβλέπεται από τις διατάξεις

της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18α΄ του Κ.Β.Σ.

© 2012  PJL  labor  & tax Advisors 

 
 
 

 
 
 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 25 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 26 
 

 

 
 

 
 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 28 
 

ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ επιστημονικής ομάδα της βουλής  
 
Στην έκθεσή της προς τους βουλευτές –πριν την ψήφιση του- σημειώνει τις 
παρατηρήσεις της σχετικά με τον νέο ΚΦΑΣ. 
“6. Επί της Παραγράφου Ε Υποπαραγράφος Ε.1. 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζεται Κώδικας Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών, ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (π.δ. 186/1992). 
 Επισημαίνεται καταρχάς ότι, ενώ από την αιτιολογική έκθεση 
παρατηρείται ότι «το πρόβλημα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι 
στην ουσία οι ουσιαστικές του ρυθμίσεις, αλλά οι διατάξεις που προβλέπουν 
τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του και 
καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των 
βιβλίων», με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζονται αποκλειστικά 
ουσιαστικές διατάξεις και δεν καταργείται ούτε τροποποιείται το άρθρο 5 
του ν. 2523/1997, το οποίο προβλέπει τις διοικητικές κυρώσεις για 
παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κύρους των βιβλίων παρατηρείται ότι, ναι 
μεν ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν περιλαμβάνει 
διατάξεις αντίστοιχες με αυτές των παραγράφων 2-7 του άρθρου 30 του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων περί χαρακτηρισμού των βιβλίων ως 
ανεπαρκών ή ανακριβών, πλην όμως διατάξεις της κείμενης φορολογικής 
νομοθεσίας (όπως τα άρθρα 30 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
περί προσδιορισμού του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων ή του άρθρου 48 παρ. 3 
του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί προσδιορισμού των εσόδων και 
της αξίας των αγορών και των δαπανών σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
ανακρίβειας των βιβλίων) παραμένουν σε ισχύ.  
 Επίσης, ενώ το άρθρο 2 παρ. 1 του νέου Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών θεσπίζει υποχρέωση «από την απεικόνιση των 
συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία … να προκύπτουν συγκεντρωτικά 
και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, 
ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση 
αυτών από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών 
αντικειμένων», δεν προβλέπεται τι θα ισχύει ως προς τον προσδιορισμό των 
φορολογικών υποχρεώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω 
υποχρέωσης, όπως, επίσης, και σε περίπτωση μη τήρησης ή μη διαφύλαξης 
ή μη επίδειξης των βιβλίων στον φορολογικό έλεγχο. 
 Συναφώς επισημαίνεται ότι, ενώ στο πρώτο εδάφιο της προτεινόμενης 
ρύθμισης αναφέρεται ότι «Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», οι μεταβατικές διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (άρθρο 14 παρ. 1) δεν 
προβλέπουν ρητώς την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
αλλά απλώς ορίζουν ότι «Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 
1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν 
διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις 
αυτές».  
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IV. Έκθεση ΓΛΚ. 
Παράγραφος Ε 
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., π.δ. 186/1992) αντικαθίσταται με 
τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, με τις διατάξεις του 
οποίου επανακαθορίζονται κυρίως τα εξής: 
 Οι υπόχρεοι και ο τρόπος απεικόνισης των συναλλαγών.  
 Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου, η οποία 
υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των 
υπηρεσιών. 
 Τα εξαιρούμενα από την ανωτέρω υποχρέωση πρόσωπα. Πλέον τα 
φυσικά πρόσωπα (με τις οριζόμενες εξαιρέσεις), που πραγματοποίησαν κατά 
την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 
έκδοσης αποδείξεων λιανικής, ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθαρίστων 
εσόδων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών. 
 Οι κατηγορίες των βιβλίων, τα εντασσόμενα σε αυτές πρόσωπα και οι 
προθεσμίες ενημέρωσης των βιβλίων.  
 Τα βιβλία αυτά διακρίνονται σε απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) και σε 
διπλογραφικά (Γ’ κατηγορίας). 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο εκμεταλλευτής  
 χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,  
 εκπαιδευτηρίου,  
 κλινικής ή θεραπευτηρίου,  
 κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων,  
 χώρου στάθμευσης, καθώς και  
 οι γιατροί και οδοντίατροι,  
παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση 
του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα 
στοιχεία του πελάτη.  
Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση 
χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη 
χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988. Η 
ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης παύει την 1.1.2014. 
 Οι περιπτώσεις στις οποίες εκδίδονται, ο χρόνος έκδοσης, οι εξαιρέσεις 
και το περιεχόμενο του δελτίου αποστολής, του τιμολογίου, καθώς και της 
απόδειξης λιανικών συναλλαγών (πώλησης αγαθού ή παροχής υπηρεσίας). 
 Οι περιπτώσεις έκδοσης φορτωτικής, απόδειξης αυτοπαράδοσης ή 
διπλότυπης απόδειξης δαπάνης. 
 Ο τρόπος διασφάλισης των συναλλαγών και διαφύλαξης των 
δεδομένων. 
 Οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, σχετικά με την υποβολή 
καταστάσεων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση 
πληροφοριών, καθώς με την εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με 
επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου για την αγορά αγαθών ή τη λήψη 
υπηρεσιών αξίας 3.000 Ευρώ και άνω. Τα αναγκαία για διασταύρωση 
στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων 
προσώπων, λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
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Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS). Επίσης, προβλέπεται ότι, στα εκδιδόμενα από 
τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά στοιχεία πάσης 
φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς, για συναλλαγές φυσικών ή 
νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των 12.000 Ευρώ, 
αναγράφεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 
συναλλασσομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου 
αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στις εκδιδόμενες 
επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, 
ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη, του 
εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του τελευταίου κομιστή που εισπράττει 
αυτήν. Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της 
επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο 
ανεξαρτήτως ποσού. 
 Οι εξουσίες της Φορολογικής Αρχής (του αρμοδίου οικονομικού 
επιθεωρητή και του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών, κατά περίπτωση), καθώς και οι εξουσίες του 
Υπουργού Οικονομικών. 
 Ορίζεται ότι, όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977) και του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992), μετά την ισχύ του υπό 
ψήφιση νόμου, νοούνται οι συναφείς διατάξεις για την Φορολογική 
Απεικόνιση των Συναλλαγών. 
 Οι ανωτέρω νέες διατάξεις ισχύουν από 1-1-2013. 
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V. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΝΟΜΟΥ 4093/12.11.2012 

Υποπαράγραφος Ε.1. 

 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου Ε.1. 
περιορίζονται σημαντικά οι ισχύουσες διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου 
που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη για κάθε κατηγορία επιτηδευματιών 
εμφάνιση των συναλλαγών, προκειμένου να προκύπτουν τα δεδομένα και οι 
απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, στην άμεση και 
έμμεση φορολογία, με συγκεκριμένο, σαφή και απλό τρόπο. 
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας, με 
την ονομασία Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, με το διάταγμα της 7ης 
Ιουλίου 1952 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τον α.ν. 4/1968, το 
π.δ. 99/1977 και το ισχύον π.δ. 186/1992.  
Σκοπός του Κώδικα δεν ήταν ο εξαναγκασμός των φορολογουμένων στην 
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά η διευκόλυνσή τους 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών με την καθιέρωση ενιαίων, 
σαφών και λεπτομερειακών κανόνων σχετικά με την τήρηση των 
φορολογικών βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ώστε να 
γνωρίζουν επακριβώς οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις 
τους έναντι των φορολογικών αρχών σχετικά με το θέμα αυτό.  
Σταδιακά όμως, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, αποδόθηκε πολύ μεγαλύτερο βάρος στο κυρωτικό μέρος 
του Κώδικα με αποτέλεσμα την πρόβλεψη αυστηρότατων και υπέρογκων 
διοικητικών προστίμων, μη δυναμένων να εισπραχθούν κατά την λογική 
εκτίμηση των πραγμάτων, ακόμη και για τυπικές παραβάσεις των 
διατάξεών του. Επιπλέον, συνδέθηκαν στενά οι παραβάσεις των διατάξεών 
του με το κύρος των βιβλίων με αποτέλεσμα την εύκολη και χωρίς 
ουσιαστικό λόγο απόρριψη των βιβλίων και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό 
των αποτελεσμάτων.  
Έτσι, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων από εργαλείο που θα βοηθούσε τις 
επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων 
μεταβλήθηκε σε ένα σύστημα καταπίεσης ακόμη και των 
φορολογουμένων που θα ήθελαν να είναι συνεπείς με τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις.  
Επομένως το πρόβλημα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην 
ουσία  οι ουσιαστικές του διατάξεις, αλλά οι διατάξεις που προβλέπουν τις 
διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του και καθορίζουν 
την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των βιβλίων. 
Βεβαίως και οι ουσιαστικές διατάξεις χρειάζονται εκσυγχρονισμό και 
βελτίωση ώστε να μη δημιουργούν στους φορολογουμένους άχρηστες 
υποχρεώσεις. Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί σοβαρά ότι είναι δυνατή η 
πλήρης κατάργησή τους, διότι η έννομη τάξη δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς την ύπαρξη κανόνων ως προς τα τηρητέα βιβλία και τον τρόπο 
τηρήσεώς των ή ως προς τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τις 
συναλλαγές και το περιεχόμενό τους. Άλλωστε αν δεν υπάρχουν οι κανόνες 
αυτοί, δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί από τους ιδιώτες να ζητούν και να 
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λαμβάνουν αποδείξεις κατά τις συναλλαγές τους. Σε όλες τις χώρες 
υπάρχουν διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους 
φορολογουμένους, είναι δε δευτερεύον13 το ζήτημα αν αυτές είναι 
εντεταγμένες σε ιδιαίτερο νομοθέτημα ή αποτελούν μέρος του γενικού 
φορολογικού κώδικα. 
Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν 
στην αδυναμία του παλαιού θεσμικού πλαισίου να παρακολουθήσει την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών 
σχέσεων.  
Με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 2010 (ν. 3842/2010) 
τέθηκαν οι βάσεις για τη γενικευμένη και ασφαλή χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό τη 
διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους τόσο από 
τις φορολογικές αρχές όσο και από τους συναλλασσόμενους. 
Ωστόσο, παρόλο που η εν λόγω φορολογική μεταρρύθμιση  εισήγαγε 
σημαντικές καινοτομίες για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διασφάλιση των 
συναλλαγών (άρθρο 20, ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων, 
διασταυρώσεις κλπ) και παρόλο που το ηλεκτρονικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται αναμένεται  να εκσυγχρονίσει και να διασφαλίσει τις 
διαδικασίες, παράλληλα χρειάζεται να υπάρχουν βασικές διατάξεις για την 
απεικόνιση των συναλλαγών. 
Οι προτεινόμενες διατάξεις λειτουργούν πλέον για τη φορολογική 
απεικόνιση των συναλλαγών και τις διασταυρώσεις, με κύρια κατεύθυνση 
τον περιορισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους και τον εξορθολογισμό τους, χωρίς 
να αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθμιστικού πλαισίου καταγραφής των 
οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και ως εργαλείου ελεγκτικών 
επαληθεύσεων. 
Οι διατάξεις του προτεινόμενου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών προορίζονται να εξυπηρετούν όλες τις φορολογίες και 
ουσιαστικά υλοποιείται ο στόχος της κατάργησης του υφιστάμενου Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων.  
Ειδικότερα με  τις προτεινόμενες διατάξεις: 
 επιτυγχάνεται απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και περιορισμός των 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, 
 ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών και επιχειρήσεων, 
 ενισχύεται το αίσθημα δικαίου των πολιτών και ενθαρρύνεται η  
επιχειρηματικότητα με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων και των 
εσόδων του Δημοσίου και χωρίς να  επηρεάζονται διατάξεις, που πηγάζουν 
από ενωσιακές υποχρεώσεις (Οδηγία για την τιμολόγηση). 
 

                                                 
13 Η εμπειρία του παρελθόντος -60 χρόνια- σε συνδυασμό με την ύπαρξη Διεύθυνσης στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και Τμήμα σε όλες της Δ.Ο.Υ. δεν το καταστούν 
δευτερεύον ζήτημα αλλά κυρίαρχο. 
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Αιτιολογική Έκθεση άρθρου 52 Ν. 4223/2013.  

Με  το άρθρο 52 του Ν/Σ για το φόρο ακινήτων ρυθμίζονται και θέματα 
ΚΦΑΣ. 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 52 γίνονται οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εφαρμογή των διατάξεων 
ενόψει και της κατάργησης ορισμένων διατάξεων αυτού από 1.1.2014. 
Με τις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το 
ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. 
ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως 
τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν 
έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται 
και για την αγορά αγαθών. 
Με την παράγραφο 4 αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την 
έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, 
και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών 
εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και 
πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 
Με την παράγραφο 5 ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, 
δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των 
διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η 
έκδοση τιμολογίου. (ΣΣ Βλέπω επαναφορά του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με την 
προβλεπόμενη ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΓΔΕ. Η υπηρεσιακή γραφειοκρατία έκανε πάλι 
το θαύμα της). 
Το ΥΠΟΙΚ με δελτίο τύπο για το θέμα αυτό επισημαίνει: 
«Γίνεται ένα περαιτέρω βήμα απλοποίησης των κανόνων φορολογικής 
απεικόνισης των συναλλαγών. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η 
αναχρονιστική υποχρεωτική χρήση του δελτίου αποστολής καταργείται και 
αντικαθίσταται από την εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων για την 
παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από 
τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν 
διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.» 
 
Η κατ΄ άρθρο παρουσίαση της εισηγητικής έκθεσης γίνεται στο τέλος κάθε 
άρθρου στον ίδιο τον ΚΦΑΣ, που ακολουθεί. 
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VI. ΝΟΜΟΣ 4093/12.11.201214 (ΦΕΚ Α΄  
222/12.11.2012) ΚΦΑΣ και ερμηνεία  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται15 και αντικαθίσταται με τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που έχει ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Άρθρο 1 

Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών16 

1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994,17 κοινοπραξία, 

                                                 
14  Κωδικοποιημένος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 4. Και το άρθρο 52 του Ν. 4223/2013. 
 
15  Εξηγήσαμε στην Εισαγωγή. 
 
16 Αντί του επιτηδευματία του καταργούμενου ΚΒΣ. 
 
17 Ήτοι:  
Ν. 2238/1994  
«Άρθρο 2. Υποκείμενο του φόρου. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται 
κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. 
Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. 
Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις 
ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, 
εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες 
αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη 
εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').» 
«Άρθρο 101. Υποκείμενο του φόρου 
1.Στο φόρο υπόκεινται: 
α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 
β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. 
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς 
και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών 
ωφελημάτων. 
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 
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κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική 
επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα 
ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή 
μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την 
τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για 
διασταύρωση.18  
2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου έχει και κάθε 
αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική-φυσική 
επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί 
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση 
εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική 
επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής 
επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα 
αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 19. 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:  
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 
1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων 
και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.  
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 ορίζονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 
περιλαμβανομένων κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά 
πραγματική-φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια.  
1. Χρησιμοποιούνται οι λέξεις Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών, αντί της 
λέξης επιτηδευματίας.  
2. Στα ημεδαπά πρόσωπα Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών 
περιλαμβάνονται ρητά τα πρόσωπα  
 του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 (φυσικά πρόσωπα, Ο.Ε.- Ε.Ε., κοινωνίες 
αστικές εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και  
 του άρθρου 101 παρ. 1 και 2 του Ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. IKE, 
δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κ.λπ.).  

3. Δεν καθορίζονται οι προϋποθέσεις της κοινοπραξίας. 
Για τις κοινοπραξίες σχετικό το άρθρο 293 Ν. 4072/2012.20 

                                                                                                                                            
στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. 
2.Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κάθε είδους ιδρύματα. 
 
18 ΚΒΣ άρθρο 2 παρ.1, πρώτο εδάφιο και παρ.2, με μικρή διαφοροποίηση. 
  
19 Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών, αλλοδαπά πρόσωπα (ΚΒΣ άρθρο 2 παρ.1, δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο, με μικρή διαφοροποίηση). Στους Υπόχρεους Απεικόνισης 
Συναλλαγών, αλλοδαπά πρόσωπα προστίθενται και τα πρόσωπα με νομική οντότητα. 
 
20 Ν. 4072/2012  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
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4. Στους Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών προστίθενται και τα 
πρόσωπα με νομική οντότητα. 
5. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει –συνοπτικά- όλες τις περιπτώσεις 
«Υπόχρεου Απεικόνισης Συναλλαγών»: 

Α/Α 
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Υ.Σ.Α.) ΕΙΝΑΙ: 

ΑΝ ΑΠΟΚΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟ: 
Παρατηρήσεις 

1 Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
έχει την κατοικία ή τη συνήθη 
διαμονή του στην Ελλάδα 

 Εμπορική,  
 βιομηχανικ
ή,   
 βιοτεχνική 
 γεωργική 
επιχείρηση 
 ελευθέριο 
επάγγελμα 
  
οποιαδήποτε 
άλλη 
επιχείρηση (σε 
αυτές 
περιλαμβάνον
ται και οι 
παρέχοντες 
υπηρεσίες) 
στην ελληνική 
επικράτεια. 

ΚΦΕ (ν.2238/ 
1994) άρθρο 2 
παρ. 1 

2 Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας του ή της 
συνήθους διαμονής του για το 
εισόδημα που προκύπτει στην 
Ελλάδα 

ΚΦΕ (ν.2238/ 
1994) άρθρο 2 
παρ. 1 

3 Οι ομόρρυθμες και οι 
ετερόρρυθμες εταιρείες 

ΚΦΕ (ν. 2238/ 
1994) άρθρο 2 
παρ. 4 

4 Οι  κοινωνίες αστικού δικαίου, που 
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα  

Ρητή αναφορά 

5 Νομική οντότητα Ρητή αναφορά 

6 Οι  αστικές κερδοσκοπικές ή μη 
εταιρείες 

Ρητή αναφορά 

7 Οι  συμμετοχικές ή αφανείς 
εταιρείες 

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 2 
παρ. 4 

8 Οι  κοινοπραξίες Ρητή αναφορά 

9 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

10 Οι ημεδαπές εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης  

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

                                                                                                                                            
Άρθρο 293 Εφαρμοζόμενες διατάξεις 
1. Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο 
Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και 
πτωχευτική ικανότητα. 
2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των μελών 
της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύμβαση κοινοπραξίας 
μπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα 
κοινοπρακτούντα μέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον. 
3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη 
εταιρεία. 
4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις ειδικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες, εκτός αν 
υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθμιση.» 
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11  Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες 

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

12 Οι δημόσιες, δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις και 
εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

13 Οι συνεταιρισμοί που έχουν 
συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους 

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

14 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο 
εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους 
αλλοδαποί οργανισμοί που 
αποβλέπουν στην απόκτηση 
εισοδήματος (κέρδους) και γενικά 
ωφελημάτων.  

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.1 

15 Τα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κάθε είδους ιδρύματα 

ΚΦΕ (Ν.2238/ 
1994)  άρθρο 101 
παρ.2 

 

Άρθρο 2 

Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 

1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία 
πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των 
καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η 
αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από το 
φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων21. 
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, 
εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ’ άλλον τρόπο. Τα 
στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να 
διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ’ αυτά το ξένο νόμισμα 
στο οποίο γίνεται η συναλλαγή22. 
Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου 
συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη 
γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική 
αρχή δικαιούται, για ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ελέγχου, μετάφραση των 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται 

                                                 
21 Απεικόνιση συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ.3, παρόμοια διάταξη 
για τα βιβλία Γ’ κατηγορίας, με σχετική διαφοροποίηση) 
 
22 Γλώσσα τήρησης βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 2 παρ.6 και άρθρο 18α παρ.4, με 
σχετική συμπλήρωση). 
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μεταφρασμένα εντός ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από την 
φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι 
δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την προϋπόθεση 
ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του 
κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η 
παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 91 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του 
υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα 
αποδεικτικά στοιχεία23. 
4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή μαγνητική 
μορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους 
πιστωτικούς οργανισμούς και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές 
εισπράξεων ή πληρωμών για λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών 
εγγράφων των δοσοληψιών που αναφέρονται σ’ αυτές24. 
5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» 
νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην 
αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών25. 
Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η 
αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της 
περιόδου φύλαξής τους26. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης 
της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και 
της αναγνωσιμότητάς του με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει 
την αξιοπιστία της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών.  
Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης»27 νοείται η διασφάλιση της 
ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Με τον όρο 
«ακεραιότητα του περιεχομένου»28 νοείται ότι το περιεχόμενο που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 
Για την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντικότητα της προέλευσης 
και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, 

                                                 
23 Εγγραφή στα βιβλία (ΚΒΣ άρθρο 18 παρ.2 πρώτο εδάφιο) 
 
24 Μηχανογραφικές καταστάσεις - βεβαιώσεις τραπεζών (ΚΒΣ άρθρο 25 παρ.4) 
 
25 Για να υπάρξει ηλεκτρονική αποστολή πρέπει να έχει συναινέσει ο λήπτης αυτού. 
 
26 Χρόνος που το δημόσιο μπορεί να αναζητήσει φόρους δηλαδή να κάνει έλεγχο σήμερα 5 
χρόνια μετά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πχ χρήση 2006 υποβάλλεται δήλωση 2007 
συνεπώς 2008, 2009, 2010, 2011 2012. Και με την παράταση 31.12.2013. 
 
27 Ταυτότητα προμηθευτή. Αυτό ορίζει και η οδηγία. 
 
28 Να μην έχει γίνει παρέμβαση στο περιεχόμενο του τιμολογίου (νόθευση) 
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θεωρείται ότι διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά29 αναφερόμενους 
τρόπους: 
α) προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του Π.Δ. 150/2001 (Α’ 125). 
β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 
1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία 
σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών 
που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα 
των δεδομένων. 
γ) σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 
1809/198830.  
Στην περίπτωση που πλήθος τιμολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση 
του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα 
διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι 
δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου. 
Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών 
στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, μπορεί να 
μην αποστέλλεται σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη 
ηλεκτρονικών αρχείων,31 τα οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις 
ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του 
εκδότη των στοιχείων.32 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει 
οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή 
βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το 
στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται 
τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή 
στοιχείων.33 Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται 
σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.34 
7. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του 
λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων με εξαίρεση 
της αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η 

                                                 
29 Η ΕΕ συνιστά στα Κ-Μ να προτείνουν αλλά να μην επιβάλουν. 
 
30 Σύμφωνα  με το άρθρο 9 του παρόντος Κώδικα μέχρι 31.12.2013 η μόνη μέθοδος  
διασφάλισης είναι η περίπτωση γ δηλαδή της σήμανσης με τη χρήση ειδικών ασφαλών 
διατάξεων  σήμανσης. 
 
31 Με τις νέες διατάξεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά και οι λιανικές συναλλαγές. 
 
32 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ΚΒΣ άρθρο 18α  παρ.5,6,7,13, με διαφοροποίηση και 
συμπλήρωση) 
 
33 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
 
34 Συνένωση βιβλίων – στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 19 παρ.4) 
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παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.35, 36 
8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών37 που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων 
υποχρεούται38 να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το 
κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, για 
όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπει, σε 
συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα 
πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας 
από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να 
παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις 
εφαρμογές λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των 
διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική 
τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων.39 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζεται ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των 
συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα βιβλία και τα 
στοιχεία, κατ’ αρχήν, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ. Επίσης 
ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται 
σε ξένη γλώσσα. 
Με τις παραγράφους 3 και 4 ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα 
βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου. 
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των 
αποδείξεων λιανικής, που μπορεί να είναι είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά 
μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις αποστολής των τιμολογίων και των 
αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικά μέσα. 
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 
μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή 
στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, καθώς και οι 
προϋποθέσεις αυτής της συγχώνευσης ή συνένωσης. 
Με την παράγραφο 7 ορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης στοιχείων και 
τήρησης βιβλίων σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη 
λειτουργίας του λογισμικού. 

                                                 
35 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
 
36 Βλάβη μηχανήματος ή μη λειτουργία λογισμικού (ΚΒΣ άρθρο 25 παρ.5Β’ με 
διαφοροποίηση) 
 
37 Ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τον καταργούμενο ΚΒΣ. 
 
38 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
 
39 Υποχρεώσεις χρηστών Η/Υ. Διάθεση προσωπικού- Πληροφορίες (ΚΒΣ άρθρο 23 παρ.1β’ 
με σχετική διαφοροποίηση) 
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Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης 
συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την 
τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Στο άρθρο 2 δίνεται μια γενικότερη διάταξη απεικόνισης στα βιβλία των 
συναλλαγών οι οποίες προκύπτουν από συγκεντρωτικά και αναλυτικά 
στοιχεία.  
Τα βιβλία και στοιχεία ορίζεται ότι πρέπει να τηρούνται στην ελληνική 
γλώσσα και στο ευρώ, επιτρέπεται όμως να τηρηθούν κατ’ άλλο τρόπο 
κατόπιν εγκρίσεως.  
Αναφορικά με τα στοιχεία προδιαγράφεται πώς τα Τιμολόγια πρέπει να 
τηρούνται αν αυτά εκφράζονται σε ξένη γλώσσα και σε ξένο νόμισμα.  
Μια λεπτομερής περιγραφή αποθήκευσης των στοιχείων και συναλλαγών σε 
ηλεκτρονική μορφή καλύπτονται στο ίδιο αυτό άρθρο και ειδικότερα 
καλύπτεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση για την αυθεντικότητα της 
προέλευσης και την ακεραιότητα ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω 
ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI). 
Ειδικότερα: 
1. Καταρχήν για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας τηρούνται στην 
επίσημη γλώσσα της χώρας την Ελληνική, αλλά με τις πιο κάτω διατάξεις 
προβλέπει δυνατότητα σε οποιαδήποτε γλώσσα με την προϋπόθεση για όσες 
περιπτώσεις ζητηθεί μετάφραση από τα ελεγκτικά όργανα να διατεθεί εντός 
των προθεσμιών που θα τεθούν με υπογραφή του μεταφραστή δικηγόρου 
κλπ   
Η οδηγία 2006/112/ΕΕ ορίζει σχετικά: «Άρθρο 248α Για λόγους ελέγχου, και 
όσον αφορά τα τιμολόγια παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται στο έδαφός τους και τα τιμολόγια που λαμβάνονται από 
τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, τα 
κράτη μέλη μπορούν, για ορισμένους υποκείμενους στον φόρο ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτούν μετάφραση στις επίσημες γλώσσες 
τους. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, ωστόσο, να επιβάλλουν γενικά τη 
μετάφραση των τιμολογίων.» 
2. Σχετικά με το νόμισμα η Οδηγία 2006/112/ΕΕ  
«Άρθρο 91 
1. Όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της βάσης επιβολής 
του φόρου κατά την εισαγωγή εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του 
κράτους μέλους όπου γίνεται ο υπολογισμός, η ισοτιμία καθορίζεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της 
δασμολογητέας αξίας. 
2. Όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της βάσης 
επιβολής του φόρου για μια πράξη, η οποία δεν αποτελεί εισαγωγή 
αγαθών, εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους μέλους 
όπου γίνεται ο υπολογισμός, η εφαρμοζόμενη ισοτιμία είναι η τελευταία 
τιμή πώλησης που έχει καταγραφεί, κατά το χρόνο κατά τον οποίο 
καθίσταται απαιτητός ο φόρος, στην ή στις αντιπροσωπευτικότερες 
αγορές συναλλάγματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή μια τιμή 
που καθορίζεται με σημείο αναφοράς αυτή ή αυτές τις αγορές, σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος.  
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Τα κράτη μέλη αποδέχονται αντί αυτής τη χρήση της πλέον πρόσφατης 
συναλλαγματικής ισοτιμίας που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος κατέστη απαιτητός. Η μετατροπή 
μεταξύ νομισμάτων διαφορετικών του ευρώ πραγματοποιείται βάσει της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ για κάθε νόμισμα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τον υποκείμενο στον φόρο να τους κοινοποιεί τη 
χρήση της ως άνω επιλογής. 
Ωστόσο, για ορισμένες από τις πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο ή για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στον φόρο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την ισοτιμία η οποία καθορίζεται με βάση 
τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της 
δασμολογητέας αξίας.  
Δηλαδή η ισοτιμία ΦΠΑ κάθε προτελευταία Τετάρτη του μήνα. 
Προσοχή!!! Οι εγγραφές ουσίας με τρέχουσα τραπεζική ισοτιμία και 
συναλλαγματικές διαφορές. Ενώ σε λογαριασμούς τάξεως με αξίες ισοτιμίας 
ΦΠΑ. 
Παράδειγμα:  
…………………… μον. …….. Αξία  1.000£ 
Πλέον ……… ΦΠΑ 23% ………        230£  284,55€40 
Σύνολο ……………………………      1.230£ 
Τρέχουσα  ισοτιμία από τραπεζικό σύστημα πχ 0,88  
Αξία 1.000/ 0,88 = 1.136,36 και φυσικά συναλλαγματικές διαφορές. 
3. Η Οδηγία 2006/112/ΕΕ  στο Άρθρο 217 δίνει τον ορισμό του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου:  
«Άρθρο 217 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο» νοείται ένα τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία πληροφορίες και το οποίο έχει εκδοθεί και έχει ληφθεί 
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.» 
Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι δεν αποτελεί ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο41 μόνο η ηλεκτρονική έκδοση αλλά πρέπει να ακολουθήσει και 
η αποστολή και επικουρικά –ανάλογα- και η φύλαξη. 
4. Για να εκδίδεται "ηλεκτρονικό τιμολόγιο" θα πρέπει να το αποδέχεται και 
αυτός που αποκτά τα αγαθά ή που λαμβάνει τις υπηρεσίες. 
5. Σχετικά η οδηγία 2006/112/ΕΕ ορίζει:  
«Τμήμα 5 
Χάρτινα τιμολόγια και ηλεκτρονικά τιμολόγια 
Άρθρο 232 
Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος 
τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. 
Άρθρο 233 

                                                 
40 1€ = 0,8083£ 
 
41 - TAXHEAVEN:  Υπάρχει σκέψη να καθιερώσετε υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο; 
Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει υποχρεωτικό. 
Είναι προαιρετικό. Από τη στιγμή που είναι «φθηνότερο» γιατί πρέπει εμείς ως Υπ. Οικ. να 
ορίσουμε την υποχρεωτικότητά του; Η αγορά πρέπει να αυτορυθμιστεί στο κομμάτι αυτό.  
Άλλωστε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους πολίτες να ακολουθήσουν κάτι που είναι 
κοινά παραδεκτό πως είναι «φθηνότερο». 
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1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η 
αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της 
περιόδου φύλαξής τους. 
Κάθε υποκείμενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της 
αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της 
αναγνωσιμότητάς του. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιουσδήποτε 
ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι δημιουργούν μια αξιόπιστη διαδρομή 
ελέγχου μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 
Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της 
ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. 
Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 
2. Πλην των περιγραφομένων στην παράγραφο 1 τύπων ελέγχων των 
επιχειρήσεων, τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα τεχνολογιών οι 
οποίες διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης και την 
ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου: 
α) προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του σημείου 2 του 
άρθρου 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για 
ηλεκτρονικές υπογραφές, που να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
και να δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής κατά την 
έννοια των σημείων 6 και 10 του άρθρου 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 
β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
του παραρτήματος Ι της σύστασης 94/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης 
Οκτωβρίου 1994, σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων, όταν η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή 
προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη 
γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.» 
6. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του λογισμικού, μπορεί να παρατείνεται 
η προθεσμία ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων (με εξαίρεση τα πρόσθετα 
βιβλία) το αργότερο μέχρι την προθεσμία που υποβάλλεται η δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. 
(ήταν 10 μέρες). 

Τμήμα 5 
Διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα 

Άρθρο 232 
Τα τιμολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τμήματος 2 
είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή, με τον όρο της αποδοχής του 
αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών, να διαβιβάζονται ή να 
τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερομένου με ηλεκτρονικά μέσα. 

Άρθρο 233 
1. Τα τιμολόγια που διαβιβάζονται ή τίθενται στη διάθεση του 
ενδιαφερομένου με ηλεκτρονικά μέσα γίνονται δεκτά από τα κράτη μέλη με 
την προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα 
του περιεχομένου τους εξασφαλίζονται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 
α) με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο 
για ηλεκτρονικές υπογραφές. [12] 
β) με ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 
1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
[13], εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη 
χρησιμοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της 
προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων. 
Τα τιμολόγια μπορούν πάντως να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση 
του ενδιαφερομένου με ηλεκτρονικά μέσα με άλλες μεθόδους, με τον όρο 
της αποδοχής τους από το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη. 
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), τα 
κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να ζητούν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και να έχει δημιουργηθεί 
από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής κατά την έννοια του άρθρου 2, 
σημεία 6 και 10 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), τα 
κράτη μέλη μπορούν εξάλλου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που έχουν 
θεσπίσει, να απαιτούν την αποστολή ενός πρόσθετου ανακεφαλαιωτικού 
εγγράφου σε χαρτί. 

Άρθρο 234 
Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απαιτούν από τους υποκείμενους στον 
φόρο, οι οποίοι πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 
στο έδαφός τους καμία άλλη υποχρέωση ή διατύπωση σχετική με τη 
χρησιμοποίηση συστήματος διαβίβασης ή διάθεσης τιμολογίων με 
ηλεκτρονικά μέσα. 

Άρθρο 235 
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους για την ηλεκτρονική 
έκδοση τιμολογίων σχετικά με παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους, από χώρα με την οποία δεν 
υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης έκτασης με 
την προβλεπόμενη από την οδηγία 76/308/ΕΟΚ και από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1798/2003. 

Άρθρο 236 
Στην περίπτωση που διαβιβάζεται στον ίδιο αποκτώντα αγαθά ή λήπτη 
υπηρεσιών ή τίθεται στη διάθεσή του με ηλεκτρονικά μέσα πλήθος 
τιμολογίων, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να 
παρατίθενται μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου. 

Άρθρο 237 
Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, έκθεση 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόταση για την τροποποίηση των 
προϋποθέσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τρόπο ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι πιθανές μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. 
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Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις – Απαλλαγές 

1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή 
ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα42 και αποκτά κυριότητα ή 
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές 
και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή 
και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. 
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις 
παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών43 μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10.44 
2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με 
εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως 
παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις 
οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο.45  
3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, 

                                                 
42 Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του καταργούμενου ΚΒΣ. 
 
43 Από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ είναι υποκείμενοι σε ΦΠΑ 
και συνεπώς υπόχρεοι του ΚΦΑΣ. 
 
44 Δημόσιο, Ν/Π, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, κ.λπ. (ΚΒΣ άρθρο 2 παρ.3) 
 
45 Φυσικά πρόσωπα με ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση (ΚΒΣ άρθρο 2 παρ.1β’ 
σχετική με διαφοροποίηση) 
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που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) «πέντε χιλιάδες (5.000)» 
ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά.46 
«Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως 
ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα 
ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της 
επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.». 
Ο Γενικός Γραμματέας εξέδωσε την ΠΟΛ 1281/2013 και την Εγκύκλιο 
εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, τις οποίες παραθέτουμε στο τμήμα των 
παρουσών σημειώσεων.47 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν 
εφαρμόζονται επί τ. ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων 
απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από 
πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές 
ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του 
άρθρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν 
υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες 
επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων 
επιτηδευματιών ή μη. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως τροποποιείται με 
το παρόν, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 201348.49  

                                                 
46 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ, με σημαντική διαφορά τόσο με την αρχική όσο 
και με την τροποποίηση. Βλέπε στα ερμηνευτικά σχόλια του παρόντος άρθρου. 
Με το Ν. 4110/2013 τροποποιείται η διάταξη αυτή: Άρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του ν.  
4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις  παρ. 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι λέξεις «δέκα 
χιλιάδες (10.000)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του 
δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευματιών 
που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής 
ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Η διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως 
τροποποιείται με το παρόν, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. 
 
47 «1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε 
χιλιάδων (5.000). Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, 
εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται 
υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 
 Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν 
προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της 
προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.» 
 
48  Με το Ν. 4110/2013 τροποποιείται η διάταξη αυτή: Άρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του 
ν.  4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις  παρ. 2. στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της ίδιας 
παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες 
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4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που 
μετασχηματίστηκαν.50 
5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή 
υποκαταστήματος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη 
λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, 
καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη σύστασή τους ή 
την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση.51 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι υποχρεώσεις ως προς την τήρηση 
βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού 
νομικού προσώπου κ.λπ. και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτών στα 
εν λόγω πρόσωπα. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα πρόσωπα που δεν είναι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι απαλλασσόμενοι από την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ορίζονται αντίστοιχα οι 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προέρχονται από μετασχηματισμό και η 
καταχώριση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία των προσώπων 
που αφορούν. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Στο άρθρο 3, ορίζονται οι εξαιρέσεις – απαλλαγές για τα συγκεκριμένες 
οντότητες όπως το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, η 
επιτροπή, η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κτλ. 
Απαλλαγές από την τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων λιανικής για 
φυσικά πρόσωπα που σε ετήσια διαχειριστική περίοδο τα έσοδα δεν 
υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.  
Περαιτέρω στο άρθρο αυτό καλύπτονται διατάξεις σε περιπτώσεις 
μετασχηματισμού επιχειρήσεων, τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως, αγορές 
και λοιπές συναλλαγές. 
Ειδικότερα: 

                                                                                                                                            
από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών 
έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως τροποποιείται με το παρόν, 
εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. 
 
49 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
 
50 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.9) 
 
51 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης (ΚΒΣ άρθρο 10 παρ.2 με διαφοροποίηση) 
Καταργείται η δυνατότητα τήρησης βιβλίων στο όνομα του ιδρυτή, για την καταχώρηση 
εξόδων πρώτης εγκατάστασης, και οι καταχωρήσεις γίνονται στα βιβλία των Υ.Α.Σ. με τη 
σύσταση του νομικού προσώπου ή την υποβολή δήλωσης έναρξης της ατομικής επιχείρησης. 
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1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή 
ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή 
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές 
και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή 
και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. 
Δηλαδή  η  παρ. 3 του άρθρου του ΚΒΣ. 
2. Τα φυσικά πρόσωπα (εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες), δεν 
είναι υποχρεωμένα να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία (χωρίς όριο 
συναλλαγών), όταν ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν 
προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον 
αντισυμβαλλόμενο (άρθρο 3 παρ. 2 Κ.Φ.Α.Σ.), αλλά να μην είναι όμως 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών από άλλη αιτία. 
3. Δεν τηρούν βιβλία ούτε και εκδίδουν αποδείξεις λιανικής οι υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών που είναι φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι 
πραγματοποίησαν, κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο, 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά (άρθρο 3 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). 
Δεν ισχύουν τα παραπάνω, αν οι χονδρικές πωλήσεις είναι τουλάχιστον 60%, 
ή έγιναν εξαγωγές ανεξαρτήτως ποσού (άρθρο 3 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). 
4. Προβλέπεται ότι δεν είναι Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών τα φυσικά 
πρόσωπα με ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση, πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τους 
αντισυμβαλλόμενους, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
5. Το όριο της απαλλαγής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για 
τα φυσικά πρόσωπα καθορίζεται στις 5.000 ευρώ και για τους 
παρέχοντες υπηρεσίες52 και στα εξαιρούμενα πρόσωπα δεν περιλαμβάνεται 

                                                 
52  Με το Ν. 4110/2013 τροποποιείται η διάταξη αυτή: Άρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του 
ν.  4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι λέξεις «δέκα χιλιάδες 
(10.000)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του 
δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί 
επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν 
υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών 
ή μη». Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών, όπως τροποποιείται με το παρόν, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013.  
 
ΠΟΛ.1018/4.2.2013 «Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία 
εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές 
διατάξεις».» 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  Αθήνα, 4/2/2013 
1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)  ΠΟΛ 1018 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'-Γ 
2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' -Β' 
3. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η) 
ΤΜΗΜΑ Α' 
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ Γ' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Μ. Σταρά 
Αντ. Στάθη 
Τηλέφωνο : 210 3638389 210 3645848 
FAX: 210 3641620 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 
του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». 
Με την πιο πάνω διάταξη τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012), 
αναφορικά με την απαλλαγή των υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ. από την τήρηση βιβλίων. Επί των 
νέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού, όπως ισχύουν μετά 
από την νέα κοινοποιούμενη διάταξη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
Α. Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων. 
Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό 
πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ. 
Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα πιο 
κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδά τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ. 
α) ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα, 
β) αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., 
γ) αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού, 
δ) τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου 
διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, 
γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων), 
ε) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση, 
στ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη. 
Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αφορά η εξαίρεση των πιο πάνω 
περιπτώσεων ε' και στ' έχουν δοθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της 
ΠΟΛ.1091/14.6.2010. 
Β. Νέα πρόσωπα μη απαλλασσόμενα 
Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ. Φ.Α. Σ. δεν 
απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, σε σχέση με τις αντίστοιχες προϊσχύουσες 
διατάξεις: 
α) Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες και/ή πωλεί αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 
έως 10.000 ευρώ. 
β) Ο υπόχρεος που αναφέρεται στις πιο πάνω περιπτώσεις ε' και στ'. 
Γενικές επισημάνσεις και δυνατότητες για τους υπόχρεους των παραπάνω περιπτώσεων 
α) και β). 
Δεδομένου ότι η ψήφιση των κοινοποιούμενων διατάξεων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο 
μεταγενέστερο της έναρξης εφαρμογής τους, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης των 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ως ακολούθως. 
Δήλωση μεταβολής. 
Η δήλωση μεταβολής από τους πιο πάνω υπόχρεους μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 15η 
Φεβρουαρίου 2013 χωρίς την επιβολή προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 
όπως ισχύει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους, οι οποίοι με βάση τις 
διατάξεις του ΚΦΑΣ (πριν την εν λόγω τροποποίησή τους), έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση 
μεταβολής για απαλλαγή καθώς και από τους υπόχρεους, οι οποίοι ήταν απαλλασσόμενοι 
από την τήρηση βιβλίων το 2012 και με τις νέες διατάξεις παύουν να είναι απαλλασσόμενοι 
(υπόχρεοι που πωλούν αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000 ευρώ). 
Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν δήλωση μεταβολής οι πιο πάνω νέοι υπόχρεοι τήρησης 
βιβλίων, οι οποίοι το 2012 τηρούσαν βιβλία και με τις νέες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν 
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ο εκμεταλλευτής πλοίου φορτηγού του Ν. 27/1975 και οι παρέχοντες 
υπηρεσίες στην επαγγελματική εγκατάσταση.  
Η διάταξη του καταργούμενου ΚΒΣ, έχει ως εξής: 
ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) Άρθρο 2 παρ. 5  
«5.Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα 
αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που 
πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδων  (10.000) ευρώ από την πώληση 
αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την 
παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ή μέχρι 
τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α' 
77), των οποίων η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους 
πεντακόσιους (500) κόρους. 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν 
εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί επιτηδευματιών που 
πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό 
τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, 
επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα, ως και επί 
επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή 
παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη. 
Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται 
από την τήρηση βιβλίων, ο πλανόδιος λαχειοπώλης, μόνο για τη 
δραστηριότητα αυτή.» 

                                                                                                                                            
την υποχρέωση αυτή, εκτός της περίπτωσης που έχει ήδη υποβληθεί σχετική δήλωση 
μεταβολής για απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων. 
Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
Οι ανωτέρω υπόχρεοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988, για τις υπηρεσίες που παρέχουν 
και τα αγαθά που πωλούν, το αργότερο από 16.2.2013, θεωρούν δε το Βιβλιάριο 
Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και υποβάλλουν τη δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής 
Μηχανής στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική υποχρέωση έως 28.2.2013. 
Τρόπος προσδιορισμού των εσόδων για τη λιανική πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών από 1.1.2013 έως 15.2.2013. 
Τα έσοδα λιανικής για το διάστημα αυτό, θα προσδιοριστούν αναλογικά με βάση τα έσοδα 
λιανικής του διαστήματος από 16.2.2013 έως 31.3.2013, (ξεχωριστά για την λιανική πώληση 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών) πολλαπλασιαζόμενα επί δύο (2) και θα καταχωρηθούν 
στα απλογραφικά βιβλία, με βάση λογιστικό σημείωμα υπολογισμού τους, ανεξάρτητα εάν 
είχαν εκδοθεί ή όχι στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών για το 
διάστημα 1.1.2013 έως 15.2.2013. Επισημαίνεται ότι οφείλεται ΦΠΑ για το σύνολο των 
λιανικών πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του 2013, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. 
Όσον αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 
15.2.2013 χωρίς επιβολή ΦΠΑ, δεν αναζητείται ο αναλογών ΦΠΑ, καθώς για τις πράξεις 
αυτές δεν είναι δυνατή η έκπτωση του φόρου από το λήπτη. Επισημαίνεται ότι τα 
φορολογικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία. 
 
Ακριβές αντίγραφο      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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Εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με 
το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις.  
 

Άρθρο 4 

Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων. 

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή 
απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.53 
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και 
αλλοδαπές  
 ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και  
 οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.54  
Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές 
γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις 
των α.ν. 89/1967 (Α’ 132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήματα των 
αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και 
απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της 
αμοιβαιότητας καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1.  
3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:55 
α) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος 
χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί 
και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις 
δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο 
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.  
β) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 
27/1975. 
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και 
πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
θέρμανσης. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή 

                                                 
53 Καθορίζει υποχρέωση τήρησης απλογραφικών, διπλογραφικών βιβλίων ή απαλλάσσεται. 
Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.1, με διαφοροποίηση). 
Αντί της ένταξης χρησιμοποιείται η λέξη τήρηση και αντί των βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
οριοθετούνται ως απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. 
 
54 Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον ΚΒΣ  και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
 
55 Αναφέρονται οι υπαγόμενοι υπόχρεοι απεικόνισης. Παρόμοια διάταξη υφίστατο και στον 
ΚΒΣ και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν δοθεί εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το 
άρθρο 14 μεταβατικές διατάξεις. 
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.1α’ και δ’, δεύτερο εδάφιο με 
διαφοροποίηση) 
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παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που 
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. 
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών56 κατά την έναρξη εργασιών 
του. 
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση υποχρέωσης 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.57 
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι 
λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών58, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών 
δικηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 
120), για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.59 
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα 
όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, 
ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της 
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 

Βιβλία Όρια  ακαθάριστων εσόδων 

Απλογραφικά (Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ 

Διπλογραφικά (Γ΄ Κατηγορίας)  Άνω των 1.500.000 ευρώ  

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 
12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 
βρίσκονται με αναγωγή. 
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την 
τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.60 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής 
του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη 
στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων 
και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή.61 
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί 
λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό 
σύστημα62, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.63 

                                                 
56 Νέος επιτηδευματίας. 
 
57 Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.3α, β, γ, παρ.5 με μικρή 
διαφοροποίηση) 
 
58 Ειδική ένταξη 
 
59 Λοιποί Υποκείμενοι Απεικόνισης Συναλλαγών και Δικηγορικές εταιρείες (ΚΒΣ άρθρο 4 
παρ.5) 
 
60 Τήρηση βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.7 πρώτο, πέμπτο και 
έκτο εδάφιο, διαφοροποίηση) 
 
61 Τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας (ΚΒΣ άρθρο 4 παρ.8 πρώτο εδάφιο). 
 
62  Δηλαδή Κλασικό ή Συγκεντρωτικό. 
 
63 Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων με λογιστικό σύστημα (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ.1) 
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8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου64, 
για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά 
το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο ως προς 
την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, 
δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και 
από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα 
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν 
τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό.65 Η ανάπτυξη των 
δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους λογαριασμούς, καθώς και η 
ανάπτυξη των τριτοβαθμίων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, 
γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών. 
Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων 
κατισχύουν των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων. 
Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει 
να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, 
ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό 
έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.66 
9. Το πρώτο, το δεύτερο67 και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 
του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων.68 
10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία 
τηρεί επίσης: 
10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα 
έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά 
συντελεστή απόσβεσης.69 
10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται 
και αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που 
κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση 
έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 
2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για 

                                                 
64 Αφορά τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσουν τις Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  (ΔΛΠ). 
 
65 Η διάταξη αυτή ουσιαστικά  προβλέπει την κατάργηση του θεωρημένου βιβλίου Αποθήκης 
του άρθρου 8, του ΚΒΣ, που ισχύει μέχρι 31.12.2012. 
 
66 Τήρηση ημερολογίων και καθολικού κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ. 2, πρώτο, 
δεύτερο και πέμπτο εδάφιο με διαφοροποίηση) 
 
67 Δηλαδή: «Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο αριθμός 
του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί 
Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.» 
 
68 Τρόπος καταχώρησης ακαθάριστων εσόδων (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ.4 με διαφοροποίηση) 
 
69 Τήρηση μητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ.2, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο) 
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την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
οι κανόνες αποτίμησης του π.δ. 1123/1980.70 
Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων 
έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή 
προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις 
διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και φορολογικής 
βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια 
συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των 
πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα 
των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας 
Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.71 
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: 
α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις 
διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε 
τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά 
αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, 
τη μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία, στην οποία 
αποτιμήθηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται με μία 
εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε 
αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε 
υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο 
βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται 
άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό 
χώρο.  
β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά ομοειδείς 
κατηγορίες τουλάχιστον με την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, 
προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις 
αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους. 
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου 
διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία 
ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να 
παραμένει στην κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 
Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας 
κτήσης τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. 

                                                 
70 Βιβλίο απογραφών (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.1 με τροποποίηση – συμπλήρωση για Δ.Λ.Π.)  
α) Τρόπος καταχώρησης αποθεμάτων υποκαταστημάτων (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.3 με 
διαφοροποίηση) 
β) Τρόπος καταχώρησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.4 και 5) 
γ) Τρόπος καταχώρησης λοιπών στοιχείων ενεργητικού- παθητικού (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.6 
με διαφοροποίηση) 
δ) Τρόπος καταχώρησης αποθεμάτων τρίτων (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.7) 
ε) Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης (ΚΒΣ άρθρο 29 
παρ.1) 
 
71 Στην παρ. 14 (όπως και στην παρούσα 13) ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία μπορεί να 
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των 
πρωτοβάθμιων λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού 
δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά 
χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η 
τρέχουσα αξία. 
δ) Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που 
βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του 
κατ’ είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από 
άλλα βιβλία. 
ε) Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων 
χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, η κατάσταση του λογαριασμού 
γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 
4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, καθώς και οι 
πίνακες που ορίζονται από τις περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 1572 
του άρθρου αυτού.  
Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994 που τελούν 
υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν 
στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισμό λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσης και κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα 
με τα υποδείγματα του προηγούμενου εδαφίου. 
11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά 
βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά 
διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του 
οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των 
ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών 
της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον 
αυτά τηρούνται μηχανογραφικά. 
12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: 
α) Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 
έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών 
πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί 
την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία 
ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση 
αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται 
μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα. 
β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου 
Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του Ισολογισμού. 
γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε 
καταστάσεις μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου. 

                                                 
72 Προφανώς παραπέμπει στην παράγραφο 14 που αφορούν τα ΔΛΠ, που έχει περιπτώσεις 
Α΄ και Γ΄ δεδομένου ότι η παράγραφος 15 ορίζει για υποκαταστήματα και δεν έχει 
περιπτώσεις Α΄ και Γ΄. 
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δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την 
εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.73 
13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες 
Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες 
των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας.74 
14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του 
σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται: 
Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε 
πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 
α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). 
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής 
νομοθεσίας (Φορολογική βάση). 
γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, 
το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του 
ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. 
και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την 
εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των 
αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων 
αποσβέσεων.  
Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού 
Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 
Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που 
τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.75 
15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτημένη λογιστική, αντί να 
καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία 
της έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε 
υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα 
της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το 
υπόλοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία 
μέχρι την ημέρα που σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των 
ημερολογίων. 

                                                 
73 Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 17 παρ.2α, β, δ, παρ.7 και παρ.8 με 
μικρές διαφοροποιήσεις) 
 
74 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), υποχρεώσεις Υ.Α.Σ., τήρηση βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 7 
παρ.6). Δεν αλλάζει κάτι ως προς τις υποχρεώσεις του υπόχρεου που τηρεί τα βιβλία του 
σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. (Σχετική είναι η εγκύκλιος Πολ. 1025 /10-2-2005) 
 
75 Δ.Λ.Π. υποχρεώσεις σύνταξης πινάκων κ.λπ. (ΚΒΣ άρθρο 7 παρ.7) 
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Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσμα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό 
αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της 
έδρας.76 
16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων τηρεί: 
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 
εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης 
διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 
17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: 
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία 
έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του 
εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων. 
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και 
βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από 
λοιπές πράξεις. 
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον 
προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης 
υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. 
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις 
οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του 
παρόντος. 
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των 
πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες 
στήλες. 
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον 
χρόνο ενημέρωσής, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε 
καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..77, 
18. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο 
πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης 
υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..78 
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία 
αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων 
γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης 
λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, 

                                                 
76 Συναλλαγές υποκαταστημάτων (ΚΒΣ άρθρο 9 παρ.3, δύο τελευταία εδάφια) 
 
77 Διακεκριμένη καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων- εξόδων (ΚΒΣ άρθρο 6 παρ.1, 2 και 4, με 
μικρή διαφοροποίηση) 
 
78 Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων εσόδων- εξόδων (ΚΒΣ άρθρο 17 παρ.1 και 3, άρθρο 6 παρ.2 
με διαφοροποίηση). 
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καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων 
- εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών. 
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, 
συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της 
παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας 
εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση 
των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 
19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις 
καταχωρείται, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία 
και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής 
του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία.79  
20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα 
εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα, οι Α΄ και Β΄ ύλες καθώς και τα 
υλικά συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 
κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του 
εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με 
τον τρόπο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της 
υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4. Τα πιο πάνω 
αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό 
χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα 
δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται 
στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.  
Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, 
μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον 
χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.80 
21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' 
αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με 
ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια 
ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού.81 
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο 
αριθμός του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ. 
Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία 
μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που 
εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα 
αθροίσματα των επιμέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο 
εσόδων - εξόδων της περιόδου που αφορά καθώς και του πρώτου και του 
τελευταίου αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Τα 
ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να διαφυλάσσονται 

                                                 
79 Καταχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 6 παρ.4γ , με διαφοροποίηση) 
 
80 Καταχώρηση αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής (ΚΒΣ 
άρθρο 6 παρ.6 και άρθρο 27 παρ.3 με διαφοροποίηση) 
 
81 Τρόπος καταχώρησης ακαθάριστων εσόδων και Φ.Π.Α. (ΚΒΣ άρθρο 6 παρ.3, με 
διαφοροποίηση - συμπλήρωση) 
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κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών 
προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 9.  
Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς. 
Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ’ αυτά 
μπορεί επίσης να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με 
ένα ποσό, με την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί 
από αυτόν κατάσταση με ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά 
στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και 
τελευταίου αριθμού ή του αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Z» κατά 
περίπτωση. 
Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. 
που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες 
που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους 
των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
22. Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται 
βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με 
δυνατότητα μη τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε 
υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων 
της έδρας, από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου 
υποκαταστήματος. 
Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα 
δεδομένα του καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο 
βιβλίο της έδρας μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του.82 
23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής 
χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, 
κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι 
γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές 
τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου 
και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη.83 Η διασφάλιση των 
πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε 
θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών 
ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α’ 222).84 Η 
παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.  
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών οι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών εντάσσονται σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και 
διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν η μορφή της 

                                                 
82 Βιβλίο εσόδων- εξόδων σε υποκατάστημα (ΚΒΣ άρθρο 9 παρ.2 και άρθρο 17 παρ.5α, με 
διαφοροποίηση) 
 
83 Καταργούνται από 01/01/2013 τα πρόσθετα βιβλία.  
Παραμένουν τα παρακάτω βιβλία: 
 
84 Πρόσθετα θεωρημένα έντυπα (βιβλία) (Νέα διάταξη. ΚΒΣ σχετικό το άρθρο 10 παρ.5, με 
περιορισμό και διαφοροποίηση) 
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επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων. 
Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων με 
την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που 
εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Τα βιβλία αυτά, είτε 
τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά, είναι αθεώρητα, χωρίς 
υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, 
επί μηχανογραφικής τήρησής τους. 
Με την παράγραφο 8 ορίζεται υποχρέωση τήρησης των λογιστικών βιβλίων 
σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών 
λογιστικών σχεδίων και καθορίζεται το περιεχόμενο των λογαριασμών του 
γενικού και των αναλυτικών καθολικών. 
Με την παράγραφο 9 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και 
ορισμένων δαπανών στα ημερολόγια και καθιερώνεται νέα δυνατότητα 
συγκεντρωτικής καταχώρισης (μία εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων, 
ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. 
Με την παράγραφο 10 ορίζεται η τήρηση από τον πιο πάνω υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών, Μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
Βιβλίου Απογραφών και καθορίζεται το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών. Τα 
βιβλία αυτά ανεξάρτητα του τρόπου τήρησής τους (χειρόγραφα ή 
μηχανογραφικά) είναι αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση καταγραφής της 
ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM. 
Με την παράγραφο 11 καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού 
φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία. Στον φάκελο αυτό αποθηκεύονται, ανά χρήση τα 
δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά και τα δεδομένα 
του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. Η ρύθμιση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. 
Με την παράγραφο 12 καθορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων που 
ορίζονται με τις προηγούμενες παραγράφους και συνδέεται ο χρόνος 
ενημέρωσης αυτών με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και 
φόρου εισοδήματος. 
Με τις παραγράφους 13 και 14 ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές του 
καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Με την παράγραφο 15 ορίζονται τα διπλογραφικά βιβλία, που τηρούνται στο 
υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική, καθώς και τα βιβλία που προαιρετικά 
τηρούνται στο υποκατάστημα με εξηρτημένη λογιστική, χωρίς να ορίζεται η 
τήρηση διπλότυπης κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων στο 
υποκατάστημα, αφού τα αποθέματά του καταχωρούνται διακεκριμένα στα 
βιβλία της έδρας και δεδομένα αυτά δίνονται άμεσα στον έλεγχο που γίνεται 
στο υποκατάστημα. 
Με την παράγραφο 16 ορίζονται τα βιβλία που τηρούνται από τον υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, 
είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά. Τα βιβλία είναι 
αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση τήρησης επιπλέον μηνιαίας κατάστασης 
βιβλίου εσόδων – εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησής του. 
Με τις παραγράφους 17, 18 και 19 ορίζεται το περιεχόμενο του βιβλίου 
εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του. Με τις εν λόγω παραγράφους 
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απλοποιείται η τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων και συνδέεται ο χρόνος 
ενημέρωσής του με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 
Με την παράγραφο 20 ορίζεται το περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης 
του βιβλίου απογραφών που τηρείται από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών που τηρεί απλογραφικά βιβλία και θεσπίζεται η υποχρέωση 
καταγραφής διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας, των 
αποθεμάτων που βρίσκονται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο, 
ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται. 
Με την παράγραφο 21 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και 
εξόδων και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μια 
εγγραφή) των ημερήσιων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. 
Με την παράγραφο 22 ορίζεται ότι στο υποκατάστημα τηρείται μόνο βιβλίο 
εσόδων – εξόδων (όχι κατάσταση απογραφής), με δυνατότητα μη τήρησής 
του, εφόσον οι συναλλαγές του υποκαταστήματος καταχωρούνται 
διακεκριμένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού ορίζεται η 
υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές 
συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως οι 
εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές 
ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι 
στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) 
Στο άρθρο 4 μέσα στις 23 παραγράφους και με τον τίτλο «Η υποχρεωτική 
τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων» καλύπτονται και 
προσδιορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την τήρηση των 
διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται τα πρόσωπα που δεν εξαιρούνται καθώς 
επίσης τα ετήσια όρια εσόδων για την ένταξη από απλογραφικά σε 
διπλογραφικά βιβλία.  
Πρόσθετα στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για τα βιβλία 
απογραφών, τρόποι τήρησης βιβλίων υποκαταστημάτων.  
Ακόμη με το άρθρο αυτό ο ΚΦΑΣ καταργεί τα πρόσθετα βιβλία και στην παρ. 
23 εισάγει την έννοια παροχής ασφαλών πληροφοριών (οιονεί πρόσθετα 
βιβλία). 
Ειδικότερα: 
1. Στους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία εντάσσονται και οι ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες, ενώ στη δυνατότητα τήρησης απλογραφικών 
βιβλίων είναι και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ανεγείρουν ακίνητο 
κυριότητάς τους, στην Ελλάδα ή κάνουν σε αυτό προσθήκες ή επεκτάσεις. 
2. Γίνεται νομοτεχνική αναδιάταξη των τηρούντων απλογραφικά βιβλία και 
οι εκμεταλλευτές περιπτέρου, λαϊκές αγορές και κινητές καντίνες, 
εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους. 
3. Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη 
του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία 
βιβλίων βρίσκονται με αναγωγή. 
Δηλαδή θα εφαρμοστεί  η σχέση: 

Ακαθάριστα έσοδα 1ης 
χρήσης  

*  12  /  μήνες 1ης 
χρήσης 

=  Έσοδα ένταξης σε 
κατηγορία βιβλίων 

Ακαθάριστα έσοδα 1ης *  12  /  8 = 1.650.000€ 
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χρήσης πχ 1.100.00€  (Διπλογραφικά) 

Ακαθάριστα έσοδα 1ης 
χρήσης πχ 550.000€  

*  12  /  5 = 1.320.000€ 
(Απλογραφικά) 

4. Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ιδιαίτερο όριο τήρησης 
βιβλίων. Για απλογραφικά βιβλία (εσόδων- εξόδων) μέχρι 1.500.000 ευρώ 
πάνω από 1.500.000 ευρώ διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας). 
5. Τήρηση βιβλίων ανώτερης  κατηγορίας,  και στον ΚΒΣ με την διαφορά 
ότι η παρούσα διάταξη δεν προσδιορίζει διαχειριστικές περιόδους που 
υποχρεούται στην ανώτερη κατηγορία, και εκτιμώ ότι οι λύσεις που είχαν 
δοθεί εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 μεταβατικές 
διατάξεις. 
6. Κατά το ΕΓΛΣ στον λογαριασμό 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, της «αυτόνομης» 
ομάδας 9 του ΕΓΛ Σχεδίου (Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως), 
παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας αποθέματα της 
επιχείρησης,  

 είτε προέρχονται από αγορά (εμπορεύματα),  
 είτε παράγονται από την ίδια (προϊόντα).  

Περαιτέρω, ο λογαριασμός 94 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς 
δευτεροβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους παρακολουθούνται όλες οι 
κατηγορίες των αποθεμάτων (από την ομάδα 2, της Γενικής Λογιστικής). Το 
τελευταίο όριο ανάλυσης των υπολογαριασμών του 94 είναι η μερίδα 
αποθήκης. Στην μερίδα αυτή παρακολουθείται η τελευταία υποδιαίρεση της 
συγκεκριμένης κατηγορίας του αποθέματος (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, 
προϊόντα κ.λπ.).  
Το υπόδειγμα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό. 
94.20.χχ.χχχ.χχχχ 
Ημερομηνία Αιτιολογία  Εισαγωγή Εξαγωγή  Υπόλοιπο  

  Ποσότητα  Αξία  Ποσότητα  Αξία  Ποσότητα  Αξία  

        

        

        

 
Από αυτό προκύπτει η ανάγκη οι υπόχρεοι φορολογικής απεικόνισης των 
συναλλαγών όλα τα είδη που σχετίζονται με τους λογαριασμούς 70 και 
71 ήτοι όλα τα εμπορεύματα το σύνολο των κλάδων, που με τον 
καταργούμενο ΚΒΣ εξαιρούντο, όπως Σούπερ Μάρκετ, Φαρμακεία κλπ 
ακόμη πρέπει να παρακολουθούνται στην τελευταία βαθμίδα του 
λογαριασμού 94 για τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα 5.000.000€ στο 
λογαριασμό όλες ανεξαιρέτως τις πρώτες ύλες, τις βοηθητικές ύλες, τα 
υλικά συσκευασίας και τα αναλώσιμα που με τις διατάξεις του 
καταργούμενου ΚΒΣ παρακολουθούντο στο βιβλίο αποθήκης αναλυτικά 
μόνο οι πρώτες ύλες.  
Το ΥΠΟ πρέπει να δώσει λύσει στο θέμα πριν γίνει μεγάλο πρόβλημα γιατί 
έτσι δεν έχουμε απλούστευση αλλά δημιουργεί ασφυξία στη χειμάζουσα 
βιομηχανία που με κόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ήδη 6ετή κρίση. 
Επίσης, καταργείται το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και το βιβλίο 
τεχνικών προδιαγραφών μετά την κατάργηση και του βιβλίου αποθήκης 
Με τις νέες διατάξεις, κατά την εκτίμησή μας, δεν θα υπάρχει μεν το βιβλίο 
αποθήκης, αλλά εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει τα 
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5.000.000€ (πέντε εκατομμύρια ευρώ), ανά κατηγορία, δηλαδή 70. 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ και 71. ΠΡΟΪΟΝΤΑ, θα υποχρεώνεται στην τήρηση και 
λειτουργία του λογαριασμού 94 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. 
7. Προβλέπεται από τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική 
εκμεταλλεύσεως) του Ε.Γ.Λ.Σ. μόνο η τήρηση του λογαριασμού 94 
(αποθέματα, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 5.20 του Ε.Γ.Λ.Σ.), εφόσον τα 
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, των λογαριασμών 70 (πωλήσεις 
εμπορευμάτων) και 71 (πωλήσεις έτοιμων προϊόντων και ημιτελών), την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβησαν τα 5.000.000 ευρώ, 
χωριστά για κάθε λογαριασμό. 
Σημειώνεται ότι ενώ το βιβλίο αποθήκης (του άρθρου 8 Κ.Β.Σ.) δεν 
περιλαμβάνεται στο Κ.Φ.Α.Σ. τυπικά καταργήθηκε, ουσιαστικά όμως 
επαναφέρθηκε με την τήρηση του λογαριασμού 94. Για τον τρόπο τήρησης 
του λογαριασμού αυτού σχετική είναι η παράγραφος 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
8. Καταργείται και δεν θα ενημερώνεται το βιβλίο παραγωγής - 
κοστολογίου καθώς και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, διότι δεν θα 
ισχύει από 1.1.2013 το βιβλίο αποθήκης. 
Αντί του βιβλίου αποθήκης θεσπίζεται η υποχρέωση βάσει του άρθρου 4 
παρ. 8 του Κ.Φ.Α.Σ. τήρησης του λογαριασμού 94 σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ 
ανά κατηγορία πωλήσεων (λογαριασμοί 70,71). Δηλαδή με βάση τη νέα 
υποχρέωση εξακολουθεί κάθε κλάδος (εμπορικός ή μεταποίησης) να κρίνεται 
αυτοτελώς για την σχετική υποχρέωση, πλην όμως δημιουργούνται 
ορισμένες απορίες ως προς τον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94.  
Ειδικότερα: 
i. Από την διατύπωση στη σχετική διάταξη η υποχρέωση τήρησης από 
την ομάδα 9 μόνο του λογαριασμού 94 προκύπτει ότι ο λογαριασμός αυτός 
μπορεί να τηρείται απλογραφικά. Αυτό, όμως είναι η βούληση το νομοθέτη; 
ii. Ο λογαριασμός 94 προφανώς θα τηρείται κατ΄ είδος και ειδικότερα 
κατά ποσότητα και αξία.  
Αυτό επιβάλλεται από την περ. Α υποπερ. 3 της παρ. 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. –
Βλέπε στο τέλος των παρουσών σημειώσεων. 
iii. Στο κείμενο της παρ. 8 του άρθρου 4 (ΚΦΑΣ) δεν υπάρχουν περιπτώσεις 
εξαιρέσεων από την τήρηση του λογαριασμού 94, ενώ βάσει της παρ. 9 του 
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. παρέχονται, προφανώς λόγω ύπαρξης αντικειμενικών 
δυσκολιών, εξαιρέσεις από την τήρηση Βιβλίου αποθήκης, ή κατονομάζονται 
περιπτώσεις κατ΄ ειδικό τρόπο τήρησης του Βιβλίου αυτού, για ορισμένες 
κατηγορίες υπόχρεων. 
9.  Από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά 
βιβλία (βιβλία γ' κατηγορίας), θα τηρείται πλέον και "ηλεκτρονικός 
φάκελος", στον οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που έχουν 
καταχωρηθεί στα βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και όλα τα 
δεδομένα που απεικονίζονται στο τελευταίο προσωρινό και οριστικό 
ισοζύγιο. 
10. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ’ 
αυτά μπορεί επίσης να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που 
αφορούν, με ένα ποσό, με την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον 
έλεγχο όταν ζητηθεί από αυτόν κατάσταση με ανάλυση των εσόδων για 
κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με 
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αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού ή του αύξοντα αριθμού του 
ημερήσιου δελτίου «Z» κατά περίπτωση. 
Παράδειγμα:  
Εμπορική ΙΚΕ έχει εκδώσει, με χρήση Η/Υ, τα φορολογικά στοιχεία 
Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών, όπως η παρακάτω ημερήσια κατάσταση, 
για τα έσοδα για το είδος και σειρά του εν λόγω στοιχείου: 

Ημερομηνία Παραστατικό Καθαρή  αξία Με 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Σύνολο 

23% 6,5% 23% 6,5% 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 1 212,32  25,21  237,53 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 2 155,25  35,71  190,96 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 3 75,28 35,12 17,32 2.29 130,01 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 4  50,00  3,25 53,25 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 5 100,00  23,00  123,00 

Σύνολο ΑΛΣ –Π 1-5 542,85 85,12 101,24 5,54 734,75 

Και την 2.1.2013 μπορεί να γίνει, στο ημερολόγιο, μία εγγραφή αντί των 5 
και η οποία έχει ως εξής: 
-------------------------------- 02.02 ---------------------  Χρέωση  Πίστωση  
38.00.00 Ταμείο Κεντρικού                                        734,75 
 70.01.00.04 Πωλήσεις Εμπ. Λιαν. 23%                542,85 
 70.01.00.13 Πωλήσεις Εμπ. Λιαν. 6,5%                 85,12 
 54.00.70.04 ΦΠΑ Εκροών (πωλ. Εμπ. 23%)   101,24 
54.00.70.13 ΦΠΑ Εκροών (πωλ. Εμπ. 6,5%)       5,54 
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών Λιανικών Πωλήσεων 1-5 
--------------------------------        ------------------------- 
Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. 
που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες 
που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους 
των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Όμοια με την παραπάνω κατάσταση και εγγραφές θα έχουμε και στην 
περίπτωση αυτή. 
11. Τρόπος καταχώρησης ακαθάριστων εσόδων  
Δίνεται ακόμη η δυνατότητα καταχώρησης των ακαθάριστων εσόδων και του 
Φ.Π.Α. καθημερινά, με ένα ποσό με την προϋπόθεση να δίνεται άμεσα στον 
έλεγχο ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που 
εκδόθηκαν την ίδια ημέρα.  
«Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' αυτά 
μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα 
ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα 
με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού.» 
12. ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ): 2.2.103 Μητρώο πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 
1. Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη 
λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεών του και 
γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά μητρώο πάγιων στοιχείων, 
το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί τρίτου ή τέταρτου κλπ. βαθμού). 
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2. Από το μητρώο πάγιων στοιχείων, οι λεπτομέρειες και ο τρόπος τηρήσεως 
του οποίου αφήνονται στην κρίση της οικονομικής μονάδας, πρέπει να 
προκύπτουν τουλάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 
 Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και 
διακριτικά στοιχεία). 
 Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του 
πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας). 
 Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως 
και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις). 
 Ο τόπος εγκαταστάσεως ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν 
βρίσκεται. 
 Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, 
καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια. 
 Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη. 
 Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ' αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό). 
 Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού 
αποσβέσεων. 
 Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της 
λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και οι 
αντιλογισμένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής. 
 Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (π.χ.  
εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). 
3. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που ενδεχόμενα θα ανακύψουν 
κατά την υποχρεωτική τήρηση του μητρώου πάγιων στοιχείων σύμφωνα με 
τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα της τηρήσεως αυτού κατά ομάδες 
ομοειδών πάγιων στοιχείων (π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασμού 14 που 
κτήθηκαν κατά τη διάρκεια του αυτού μήνα παρακολουθούνται σε μία 
ατομική μερίδα) με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο, 
όταν κρίνεται αναγκαίο (π.χ. κατά την απογραφή ή την πώληση), θα είναι 
δυνατό να εξατομικεύεται. 
13. ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ):2.2.205 Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής 
 Ι. Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων 
της απογραφής 
1. Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμούνται στην κατ' είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. 
2. Τα αποθέματα (εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα) που 
προέχονται από την παραγωγή της οικονομικής μονάδας και προορίζονται, 
είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα, είτε για παραπέρα επεξεργασία προς 
παραγωγή έτοιμων προϊόντων, αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. 
3. Τα υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, 
μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για 
την πώλησή τους. 
4. Τα υποπροϊόντα, εφόσον προορίζονται για πώληση, αποτιμούνται στην 
πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα πωλήσεως, όπως 
και στην περίπτωση των υπολειμμάτων. Όταν όμως προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικονομική μονάδα, αποτιμούνται στην 
τιμή χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοράζονταν, είτε τα 
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συγκεκριμένα υποπροϊόντα, είτε άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν από αυτή. 
5. Οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης 
κοστολογήσεως έχουν τη δυνατότητα να αποτιμούν τα αποθέματά τους στις 
τιμές του πρότυπου κόστους, με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που 
ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα στο ιστορικό και στο πρότυπο κόστος, 
θα κατανέμονται στα απώλητα (μένοντα) και στα πωλημένα αποθέματά τους. 
Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί στα απώλητα αποθέματα της 
απογραφής εμφανίζεται ιδιαίτερα. 
ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που 
εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων. 
6. Τιμή κτήσεως: Είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων, 
αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο 
κόστος αγοράς). 
Τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια, 
μειωμένη κατά τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους 
προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δε 
βαρύνουν τελικά, την οικονομική μονάδα. 
Ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την 
παραλαβή και αποθήκευση του αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και λοιποί 
φόροι-τέλη εισαγωγής, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των 
σχετικών ειδών. 
7. Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως: Η τιμή κτήσεως υπολογίζεται 
με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους, καθώς και με οποιαδήποτε 
άλλη παραδεγμένη μέθοδο. 
α. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή η μέση 
σταθμική τιμή κτήσεως υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

[Αξία Αποθέματος  ενάρξεως 
της περιόδου + Αξία αγορών 
της περιόδου] 

:  [Ποσότητα Αποθέματος  ενάρξεως της 
περιόδου + ποσότητα αγορών της 
περιόδου] 

β. Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών 
υπολοίπων: Κατά τη μέθοδο αυτή μετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η 
μέση τιμή του υπολοίπου με τον εξής τύπο: 

[Αξία προηγούμενου 
υπολοίπου  +  Αξία νέας 
αγοράς στην τιμή κτήσεως] 

 :  [Ποσότητα προηγούμενου υπολοίπου  
+ Ποσότητα  νέας αγοράς] 

γ. Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.): Κατά τη 
μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (First 
In - First Out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις 
τελευταίες αγορές της χρήσεως και αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα 
αγοράστηκαν.  
Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία αγορά. 
δ. Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O): Κατά τη 
μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία 
εισαγωγή (Last In - First Out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσεως 
προέρχονται από τις παλαιότερες εισαγωγές.  
Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την πρώτη αγορά της 
χρήσεως. 
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ε. Η μέθοδος του βασικού αποθέματος: Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα 
τέλους χρήσεως διακρίνονται σε δύο μέρη.  
 Το ένα αντιστοιχεί στο βασικό απόθεμα που αντιπροσωπεύει την 
ελάχιστη ποσότητα (στοκ ασφαλείας) η οποία κρίνεται αναγκαία για την 
ομαλή διεξαγωγή της συνήθους δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.  
 Το άλλο προορίζεται για εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών 
πωλήσεων, όταν πρόκειται για εμπορεύματα ή έτοιμα προϊόντα, ή αναγκών 
βιομηχανοποιήσεων, όταν πρόκειται για υλικά που αναλώνονται στην 
παραγωγική διαδικασία.  
 Το βασικό απόθεμα αποτιμάται στην αξία της αρχικής κτήσεώς του.  
 Το υπόλοιπο μέρος (υπεραπόθεμα) αποτιμάται με μία από τις παραπάνω 
(α - δ) μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως. 
Σε περίπτωση που η ποσότητα των κατ' είδος αποθεμάτων δε διακυμαίνεται 
σημαντικά από χρήση σε χρήση, είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ολόκληρη η 
ποσότητα αυτή σαν βασικό απόθεμα και ανάλογα να γίνεται η αποτίμησή 
της. 
στ. Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή τα 
αποθέματα παρακολουθούνται όχι μόνο κατ' είδος, αλλά και κατά 
συγκεκριμένες παρτίδες αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν 
αυτοτέλεια κόστους (π.χ. παρτίδα μαλλιών, ακατέργαστων δερμάτων, 
πλαστικών πρώτων υλών, μερών μηχανημάτων).  
Κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε 
ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία προέρχονται και αποτιμούνται στο 
κόστος της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής ή 
αγοράς τους. 
ζ. Η μέθοδος του πρότυπου κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα 
αποτιμούνται στην τιμή του πρότυπου κόστους. Η μέθοδος του πρότυπου 
κόστους εφαρμόζεται με την προϋπόθεση της παραπάνω περιπτ. 5. 
Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει οποιαδήποτε από 
τις παραδεγμένες μεθόδους προσδιορισμού της τιμής κτήσεως, με την 
προϋπόθεση ότι τη μέθοδο που θα επιλέξει θα την εφαρμόζει κατά τρόπο 
πάγιο. Σε περιπτώσεις αλλαγής των συνθηκών ή υπάρξεως σοβαρών 
λόγων επιτρέπεται η αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής 
κτήσεως, με την προϋπόθεση ότι στις δημοσιευόμενες οικονομικές 
καταστάσεις θα δηλώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή, καθώς 
και η επίδραση που είχε η αλλαγή αυτή στη διαμόρφωση των 
αποτελεσμάτων. 
8. Τρέχουσα τιμή αγοράς: Είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου 
αποθέματος, δηλαδή η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα έχει τη 
δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ημέρα συντάξεως της 
απογραφής, από τη συνήθη αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από 
κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και 
προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές 
διακυμάνσεις τιμών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς διαμορφώνεται με το 
συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του κόστους κτήσεως. 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής, εφαρμόζεται η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία της παρακάτω περιπτ. 10. 
9. Ιστορικό κόστος παραγωγής: Είναι το άμεσο κόστος αγοράς (η τιμή 
κτήσεως) των πρώτων υλών και των διάφορων υλικών που 
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χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο με τα γενικά 
(έμμεσα) έξοδα αγορών, καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα έξοδα 
παραγωγής (κόστος κατεργασίας) που δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα 
παραγμένα αγαθά στη θέση και κατάσταση που βρίσκονται κατά την 
απογραφή. 
Το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζεται με μία από τις μεθόδους 
που υπολογίζεται και η τιμή κτήσεως, κατά τον τρόπο που ορίζεται 
παραπάνω στην περίπτ. 7. 
Ο προσδιορισμός του ιστορικού κόστους παραγωγής γίνεται κατά τον τρόπο 
που περιγράφεται στις παρ. 5.213 και 5.214 του πέμπτου μέρους. 
10. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία: Είναι η τιμή πωλήσεως του 
αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από 
συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας, 
μειωμένη με το κόστος ολοκληρώσεως της επεξεργασίας (όταν πρόκειται 
για ημιτελή αποθέματα ή αποθέματα που βρίσκονται στο στάδιο της 
κατεργασίας) και με τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν 
για την επίτευξη της πωλήσεως. 
ΙΙΙ. Η αποτίμηση των συμπαράγωγων προϊόντων 
11. Συμπαράγωγα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία 
της αυτής πρώτης ύλης κατά τη διάρκεια της αυτής παραγωγικής 
διαδικασίας. 
12. Τα συμπαράγωγα προϊόντα έχουν ενιαίο κόστος παραγωγής, το οποίο, 
μετά τη μείωσή του κατά την αξία αποτιμήσεως των τυχόν υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων, κατανέμεται μεταξύ αυτών με κριτήριο την αξία τους σε 
καθαρές τιμές πωλήσεως. 
Παράδειγμα:  
Από τη βιομηχανοποίηση της πρώτης ύλης Υ1 συμπαράγονται τα προϊόντα Π1 
και Π2. Κατά τη διάρκεια μιας κοστολογικής περιόδου (π.χ. στο μήνα Μάρτη) 
τα σχετικά απολογιστικά δεδομένα έχουν ως εξής: 

Βιομηχανοποίηση πρώτης ύλης Υ1 μον. 110.000 Χ 10 1.100.000€ 

Κόστος κατεργασίας  » 500.000€ 

Συνολικό κόστος  » 1.600.000€ 

Μείον αξία αποτιμήσεως 
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων  

» 100.000€ 

Κόστος συμπαράγωγων 
προϊόντων  

 1.500.000€ 

Παραγωγή προϊόντος Π1  40.000 μον. τιμής 
πωλήσεως  

25€ ανά 
μονάδα 

Παραγωγή προϊόντος Π2  50.000 μον. τιμής 
πωλήσεως  

20€ ανά 
μονάδα 

Η κατανομή του ενωμένου κόστους γίνεται ως εξής: 

Προϊόν 
Π1  

μον. 40.000 Χ 25 = 
1.000.000 

 
Χ 

 (1.500.000: 
2.000.000) 

 
=  

750.000€ 

Προϊόν 
Π2 

 μον. 50.000 Χ 20 = 
1.000.000  

Χ  (1.500.000: 
2.000.000)  

=  750.000€ 

Κόστος μονάδας προϊόντος Π1  750.000 €: 40.000 
μον 

= 18,75€ 

Κόστος μονάδας προϊόντος Π2  750.000 € : 50.000 
μον 

= 15,00€ 
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IV. Η αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων 
13. Ελαττωματικά είναι τα προϊόντα τα οποία, εξαιτίας ελαττωματικής 
παραγωγής ή κατασκευής, διαφέρουν από τα λοιπά κανονικά προϊόντα και 
πωλούνται με το χαρακτηρισμό του ελαττωματικού σε τιμή κατώτερη της 
κανονικής. 
14. Τα ελαττωματικά προϊόντα, ανάλογα με τις περιπτώσεις που 
παρουσιάζονται, αποτιμούνται ως εξής: 
α. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν πρόκειται να διατεθεί με το 
ελάττωμά του σε μικρότερη τιμή, η αποτίμησή του γίνεται στην πιθανή τιμή 
πωλήσεώς του. Το κόστος που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μειώνει το 
συνολικό κόστος παραγωγής, η διαφορά δε αποτελεί το κόστος της 
παραγωγής του κανονικού ή των κανονικών προϊόντων. 
β. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν πρόκειται να διατεθεί με το 
ελάττωμά του με μικρή έκπτωση, αποτιμάται (κοστολογείται) όπως και το 
κανονικό προϊόν. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή το συνολικό κόστος 
παραγωγής διαιρείται με τη συνολική σε μονάδες παραγωγή, κανονικών και 
ελαττωματικών προϊόντων, και από τη διαίρεση αυτή προκύπτει ενιαίο κατά 
μονάδα κόστος παραγωγής. 
γ. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν δεν είναι δυνατό ή δε 
συμφέρει να διατεθεί στην αγορά με το ελάττωμά του, και για το λόγο αυτό 
επανεισάγεται στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την εξάλειψη του 
ελαττώματος, τα έξοδα της πρόσθετης κατεργασίας βαρύνουν το σύνολο της 
παραγωγής και όχι μόνο εκείνη που προέρχεται από την επεξεργασία των 
ελαττωματικών προϊόντων. Στην περίπτωση συνεπώς αυτή η αποτίμηση του 
ελαττωματικού προϊόντος γίνεται στο ιστορικό κόστος παραγωγής του. 
δ. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν, για διάφορους λόγους, 
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία σαν πρώτη ύλη, η 
αποτίμησή του γίνεται στην τιμή της πρώτης ύλης που υποκαθιστά. 
V. Η αποτίμηση των αποθεμάτων που δεν παρακολουθούνται με το 
σύστημα της διαρκούς απογραφής 
15. Οι οικονομικές μονάδες που τηρούν τους λογαριασμούς των αποθεμάτων 
τους με το σύστημα της διαρκούς απογραφής, σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στην παρ. 5.215 του πέμπτου μέρους, για την αποτίμηση των 
αποθεμάτων απογραφής παίρνουν ως βάση τα δεδομένα των λογαριασμών 
αυτών. 
16. Οι λοιπές οικονομικές μονάδες έχουν υποχρέωση να διαμορφώνουν τα 
βιβλία τους με κατάλληλο τρόπο, ώστε να προκύπτει από αυτά το κόστος 
αγοράς.  
14. Βιβλίο απογραφών (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.1 με τροποποίηση – συμπλήρωση 
για Δ.Λ.Π.)  
1. Για την αποτίμηση εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του 
Ε.Γ.Λ.Σ. (δεν υπάρχει άρθρο στον Κώδικα για την αποτίμηση) 
2. Όταν τα βιβλία τηρούνται με τα Δ.Λ.Π. η αξία των μενόντων αποθεμάτων 
των έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη δεν 
αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ 
λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές ποσοστικοποιούνται σε 
ετήσια συνολική βάση και καταχωρούνται στον Πίνακα Φορολογικών 
Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Π.Σ.Κ.Φ.Β. 
3. Δεν καθορίζεται η έννοια του είδους των αγαθών. 
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α) Τρόπος καταχώρησης αποθεμάτων υποκαταστημάτων (ΚΒΣ άρθρο 27 
παρ.3 με διαφοροποίηση) 
1. Η καταχώρηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων γίνεται στα βιβλία 
της έδρας διακεκριμένα, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δίνονται άμεσα 
στον έλεγχο που γίνεται στο υποκατάστημα (άρθρο 4 παρ. 10.2, τέταρτο και 
πέμπτο εδάφιο). 
2.  Δεν υπάρχουν διπλότυπες καταστάσεις ποσοτικής καταμέτρησης ή CD-
ROM υποκαταστημάτων. 
β) Τρόπος καταχώρησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 27 
παρ.4 και 5) 
γ) Τρόπος καταχώρησης λοιπών στοιχείων ενεργητικού- παθητικού (ΚΒΣ 
άρθρο 27 παρ.6 με διαφοροποίηση) 
Καταχωρούνται τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, εφόσον 
ανάλυση κάθε λογαριασμού δίνεται στον έλεγχο. Δεν υπάρχουν καταστάσεις 
ή ισοζύγια ή μέσα αποθήκευσης με αναλύσεις κάθε λογαριασμού. 
δ) Τρόπος καταχώρησης αποθεμάτων τρίτων (ΚΒΣ άρθρο 27 παρ.7) 
ε) Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης 
(ΚΒΣ άρθρο 29 παρ.1) 
15. Στην παρ. 14 (όπως και στην παρούσα 13) ορίζονται οι υποχρεώσεις του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές 
του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
16. Προφανώς παραπέμπει στην παράγραφο 14 που αφορούν τα ΔΛΠ, που 
έχει περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ δεδομένου ότι η παράγραφος 15 ορίζει για 
υποκαταστήματα και δεν έχει περιπτώσεις Α΄ και Γ΄. 
17. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού 
φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό αποθηκεύονται ανά χρήση τα 
δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα 
δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. 
18. Ηλεκτρονικός φάκελος. 
Σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013, ορίζεται: 
Από 1/1/2013 ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά 
βιβλία υποχρεούται σε τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου, μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012). 
Η υποχρέωση αυτή θεσπίστηκε για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου 
και καταλαμβάνει τους υπόχρεους εκείνους των οποίων η διαχειριστική 
περίοδος λήγει από την 1/1/2013 και μετά. 
Στον Ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου αποθηκεύονται, μέχρι την ως άνω 
αναφερόμενη προθεσμία, ανά χρήση, τα αναλυτικά δεδομένα των παρακάτω 
βιβλίων, καταστάσεων και ισοζυγίων, εφόσον αυτά τηρούνται 
μηχανογραφικά: 
 του τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου (προσαρμοσμένου) των 
λογαριασμών όλων των βαθμίδων. 
 του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, 
 των ημερολογίων, 
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 του λογαριασμού 94 ή του βιβλίου αποθήκης85 
 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, 
 των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., 
 του μητρώου παγίων. 
Σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής Επιστήμης στα αναλυτικά δεδομένα 
των ισοζυγίων περιλαμβάνονται, ο ΚΑ λογαριασμού, η περιγραφή 
λογαριασμού, τα αθροίσματα της χρέωσης και της πίστωσης και τα υπόλοιπα 
των λογαριασμών (χρεωστικά ή πιστωτικά). 
Παρέχεται η δυνατότητα αντί του τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου, στον 
ηλεκτρονικό φάκελο να αποθηκεύεται το ισοζύγιο των λογαριασμών των 
βαθμίδων που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., το οποίο πλέον δεν υποβάλλεται 
στη Δ.Ο.Υ.. 
Ο υπόχρεος σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων τηρεί τα ημερολόγιά του 
σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και της Λογιστικής Επιστήμης, ως προς 
τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των λογαριασμών. Συνεπώς 
τα στοιχεία που πρέπει τουλάχιστον να καταχωρούνται στους λογαριασμούς, 
σύμφωνα με τις αρχές αυτές, όπως η ημερομηνία, ο αριθμός και το είδος 
παραστατικού εγγραφής, ο κωδικός λογαριασμού και η περιγραφή του, η 
αιτιολογία εγγραφής, η χρέωση και η πίστωση, καθώς και η τυχόν αρίθμησή 
τους, είναι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται στον 
ηλεκτρονικό φάκελο. Επιπλέον θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ταυτότητα 
των εγγραφών (μηχανογραφικός αριθμός καταχώρησης, εφόσον υπάρχει, 
καθώς επίσης και ο τίτλος του ημερολογίου και ο κωδικός αυτού, εφόσον 
τηρούνται διαφορετικά ημερολόγια (π.χ. Γενικό Ημερολόγιο, Εγγραφών 
Ισολογισμού κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι στον ηλεκτρονικό φάκελο 
αποθηκεύονται και οι εγγραφές ανοίγματος και κλεισίματος των 
λογαριασμών είτε ενσωματωμένες στο Γενικό Ημερολόγιο είτε σε ξεχωριστό 
αρχείο. 
Δεδομένου ότι από λογιστικής σκοπιάς και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης 9 της παραγράφου 2.2.301 του Ε.Γ.Λ.Σ., παρέχεται η 
δυνατότητα τήρησης ενός συγκεντρωτικού λογαριασμού για το σύνολο των 
πελατών, αρκεί οι απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες για τη διενέργεια 
διασταυρώσεων και ελεγκτικών επαληθεύσεων να προκύπτουν με 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. ισοζύγια, ημερήσιες καταστάσεις, κ.λ.π.), στην 
περίπτωση αυτή, στον ηλεκτρονικό φάκελο θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό αρχείο και οι αναλυτικές πληροφορίες των πελατών. 
Όταν τηρείται ο λογαριασμός 94, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. , ή αντί αυτού το βιβλίο αποθήκης, τα 
δεδομένα αυτών, όπως η ημερομηνία, ο αριθμός και το είδος του 
παραστατικού εγγραφής, ο κωδικός είδους και η περιγραφή αυτού, η 
αιτιολογία, η εισαγωγή κατά ποσότητα, αξία μονάδας και συνολική αξία 
καθώς και η εξαγωγή κατά ποσότητα, αξία μονάδας και συνολική αξία, 
πρέπει να αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, σε ιδιαίτερο 
ηλεκτρονικό αρχείο. 

                                                 
85 Φυσικά δεν προκύπτει από τις διατάξεις αλλά από την νεκρανάσταση του «βιβλίου 
αποθήκης» μέσω του λογαριασμού 94 και της ερμηνείας που έδωσε το ΥΠΟΙΚ με την ΠΟΛ. 
1004/2013. 
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Στον ηλεκτρονικό φάκελο αποθηκεύονται επίσης οι ασφαλείς πληροφορίες 
(περιεχόμενο) που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.. Τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις 
αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. 
καλύπτουν την υποχρέωση αυτή. 
Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, 
αποθηκεύονται με το όνομα του ημερολογίου, ισοζυγίου κ.λπ., σε μορφή 
απλού κειμένου (ASCII), με προέκταμα ".txt", και τα πεδία που περιέχονται 
θα πρέπει να είναι οριοθετημένα. (χαρακτήρας οριοθέτησης π.χ. TAB,#, 
κ.λπ.) 
Τέλος, όσον αφορά το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού καθώς και το 
μητρώο παγίων, αυτά αποθηκεύονται σε όποια μορφή (μηχανογραφική -
ηλεκτρονική) τηρούνται. 
Διευκρινίζεται ότι για τη χρήση που άρχισε πριν την 1/1/2013 και λήγει 
εντός του 2013, εφόσον τα δεδομένα των εγγραφών για το προ την 
1/1/2013 διάστημα δεν έχουν διαφυλαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί 
στον φάκελο αυτό να αποθηκεύονται μόνο οι πληροφορίες εκείνες που 
αφορούν το διάστημα της περιόδου από 1/1/2013 και μετά. 
Σημειώνεται ότι στα υποκαταστήματα που εξάγουν αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσμα τηρείται ξεχωριστός ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου." 
 
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου είναι το παρακάτω: 

α/α Βιβλίο ή κατάσταση Παρατηρήσεις 

1 Τελευταίο προσωρινό Ισοζύγιο Με  τα αναλυτικά 
δεδομένα 

2 Οριστικό ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των 
βαθμίδων 

Με τα αναλυτικά 
δεδομένα 

3 Ημερολόγια  

 Εξωλογιστικός Λογαριασμός 94 (Βιβλίο 
Αποθήκης) 

Με τα αναλυτικά 
δεδομένα 

4 Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού Με τα αναλυτικά 
δεδομένα 

5 Των πληροφοριών της παραγράφου 23 του 
άρθρου 4. 

Με τα αναλυτικά 
δεδομένα 

6 Μητρώο Παγίων Με τα αναλυτικά 
δεδομένα 

Αν και όποια από αυτά, τηρούνται μηχανογραφικά. 

19. Τα διπλογραφικά βιβλία μπορούν να τηρούνται είτε χειρόγραφα, είτε 
μηχανογραφικά, είναι  αθεώρητα, χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου 
ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, επί μηχανογραφικής τήρησής 
τους. 
20. Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων και 
συνδέεται με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ή Φόρου 
Εισοδήματος (από τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα). 
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Ο χρόνος ενημέρωσης διπλογραφικών βιβλίων (Ημερολόγια) ΑΘΕΩΡΗΤΑ, 
όπως πίνακας που ακολουθεί: 

Περίοδος: 
Μήνας 

Χρόνος  ενημέρωσης 

Χρεωστικό 
υπόλοιπο ΦΠΑ 

Πιστωτικό ή Μηδενικό υπόλοιπο 
ΦΠΑ ή Απαλλασσόμενοι ΦΠΑ 

(1) (2) (3) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 20.2.214 28.2.2014 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2014 

20.3.2014 31.3.2014 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 20.4.2014 30.4.2014 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 20.5.2014 31.5.2014 

ΜΑΪΟΣ 2014 20.6.2014 30.6.2014 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 20.7.2014 31.7.2014 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 20.8.2014 31.8.2014 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 30.9.2014 30.9.2014 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2014 

30.10.2014 31.10.2014 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 30.11.2011 30.11.2014 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 31.12.2014 31.12.2014 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2014 

31.01.2015 31.01.2015 

Η στήλη 3 είναι ο γενικός χρόνος, στη στήλη 2 έχουμε θέσει τον περιορισμό 
που θέτει η διάταξη όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ. 

Τα λοιπά βιβλία, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. 

Βιβλίο ή κατάσταση Χρόνος Ενημέρωσης Παρατηρήσεις 

 Μητρώου Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων 
και  

 Φορολογικού Μητρώου 
Πάγιων Περιουσιακών 
Στοιχείων. 

Μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του 
Ισολογισμού 

ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Η ποσοτική καταχώριση 
των αποθεμάτων.  

Μέχρι την 20ή ημέρα 
του μεθεπόμενου 
μήνα από τη λήξη της 
διαχειριστικής 
περιόδου 

ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Βιβλίο Απογραφών με 
την αξία των 
αποθεμάτων και των 
λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων. 

 το κλείσιμο του 
ισολογισμού. 

Μέχρι την 
εμπρόθεσμη υποβολή 
της δήλωσης 
φορολογίας 
εισοδήματος 

ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

21. Διατηρείται ο χρόνος σύνταξης της ποσοτικής απογραφής των 
εμπορευσίμων μέχρι την 20η του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου δηλαδή για τους υπόχρεους φορολογικής 
απεικόνισης συναλλαγών που η χρήση λήγει την 31.12 η απογραφή πρέπει 
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να έχει αποτυπωθεί σε καταστάσεις ανά αποθηκευτικό χώρο μέχρι την 20.2 
του επόμενου έτους. 
22. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), υποχρεώσεις Υπόχρεου Απεικόνισης 
Συναλλαγών, τήρηση βιβλίων. Δεν αλλάζει κάτι ως προς τις υποχρεώσεις 
του υπόχρεου που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.86 
23. Ο Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) έχει 
την παρακάτω μορφή. 

Η αξία όπως 
προκύπτει από τα 
τηρούμενα βιβλία 
(Λογιστική βάση). 

Η αξία όπως 
προσδιορίζεται με 
βάση τους κανόνες 
της φορολογικής 
νομοθεσίας 
(Φορολογική βάση). 

Η διαφορά μεταξύ 
Λογιστικής και 
Φορολογικής βάσης 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 

      

      

Συμπληρωμένος, ο πίνακας έχει ως εξής:: 

Λογαριασμός Λογιστική 
Βάση 

Φορολογική 
Βάση 

Διαφορές 

Χρέωση Πίστωση 

60 5.000,00 4.200,00   -800,00 

63 2.000,00 2.600,00 600,00   

66 1.200,00 1.500,00 300,00   

68 3.600,00 3.250,00   -350,00 

75 - 9.200,00 -9.100,00 100,00   

76 - 9.450,00 -9.700,00   -250,00 

83 1.700,00 1.450,00   -250,00 

 
24. Συναλλαγές υποκαταστημάτων. Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης 
ημερολογίου ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων ή διπλοτύπου φύλλου 
συναλλαγών για τα υποκαταστήματα. 
25. Διακεκριμένη καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων- εξόδων  
α. Καταχωρούνται και τα έσοδα από την πώληση βοηθητικών και υλικών 
συσκευασίας. 
β.  Δεν καταχωρούνται οι καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια 
και οι εισπράξεις ή καταβολές δανείων.                   
γ. Μέχρι το χρόνο ενημέρωσης ,σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου ή σε 
καταστάσεις, γίνεται ανάλυση των πωλήσεων ,των αγορών ,των παγίων και 
των  αυτοπαραδόσεων με τις ανάγκες του ΦΠΑ. 
26. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ (διακεκριμένα) ΚΑΙ: 
 Τα έσοδα από βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας, 
 Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου για πράξεις όπου εκδίδονται 
εκκαθαρίσεις (όχι όλα όπως με τις προηγούμενες διατάξεις) 
  Μόνο η αξία αγοράς και πώλησης παγίων 

                                                 
86 Σχετική είναι η εγκύκλιος Πολ. 1025 /10-2-2005 
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Το ποσό των περιπτώσεων (β, γ, δ, στ) αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης 
σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με 
τις ανάγκες του ΦΠΑ (όχι και του εισοδήματος όπως πριν). 
27. Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων εσόδων- εξόδων. 
Ο χρόνος ενημέρωσης διπλογραφικών βιβλίων, όπως πίνακας που 
ακολουθεί: 

Περίοδος: Τρίμηνο Χρόνος  ενημέρωσης 

Χρεωστικό 
υπόλοιπο ΦΠΑ 

Πιστωτικό ή Μηδενικό 
υπόλοιπο ΦΠΑ ή 
Απαλλασσόμενοι ΦΠΑ 

(1) (2) (3) 

Α΄ Τρίμηνο 2014 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  
ΜΑΡΤΙΟΣ ) 

20.4.2014 30.4.2014 

Β΄ Τρίμηνο 2014 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 
ΙΟΥΝΙΟΣ) 

20.7.2014 31.7.2014 

Γ΄ Τρίμηνο 2014 (ΙΟΥΛΙΟΣ - 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) 

31.10.2014 31.10.2014 

Δ΄ Τρίμηνο 2014 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

31.01.2015 31.01.2015 

Η στήλη 3 είναι ο γενικός χρόνος, στη στήλη 2 έχουμε θέσει τον περιορισμό 
που θέτει η διάταξη όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ. 

28. Ορίζεται ότι ο χρόνος ενημέρωσης - καταχώρησης του βιβλίου εσόδων - 
εξόδων είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου (και όχι μέχρι τη 15ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήψη του 
σχετικού δικαιολογητικού, όπως ίσχυε και όχι πέραν του χρόνου της 
εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.  
 Εάν λαμβάνονται στοιχεία πριν την παραλαβή αγαθών, η ενημέρωση 
γίνεται κατά την παραλαβή.  
 Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που 
δεν έχουν παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες 
στήλες και κακτοποιούνται κατά την παραλαβή.  
  Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος γίνεται ανάλυση ανακεφαλαιωτικά και όχι ανά παραστατικό 
των δεδομένων των βιβλίων εσόδων - εξόδων, ανάλογα με τις ανάγκες της 
φορολογίας εισοδήματος. 
29. Καταχώρηση αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις 
απογραφής.  
α. Προσδιορίζεται ρητά ποιά από τα αποθέματα καταχωρούνται, ήτοι: 
εμπορεύματα, προϊόντα, ημιέτοιμα, πρώτες και βοηθητικές ύλες και υλικά 
συσκευασίας. 
β. Τα πιο πάνω αποθέματα του υποκαταστήματος καταχωρούνται 
διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας, με την προϋπόθεση ότι τα 
δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που γίνεται στο 
υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. 
γ.  Η αξία (αποτίμηση) γίνεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
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30. Ρυθμίζονται ανάλογα οι καταχωρήσεις στο βιβλίο απογραφών για τα 
απλογραφικά βιβλία.87 
Ο χρόνος ενημέρωσης για την ποσοτική καταχώρηση παραμένει ο ίδιος 
(20/2), ενώ ως προς την αξία, ορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος . 
31. Τρόπος καταχώρησης ακαθάριστων εσόδων και Φ.Π.Α. 
Δίνεται ακόμη η δυνατότητα καταχώρησης των ακαθάριστων εσόδων και του 
Φ.Π.Α. καθημερινά, με ένα ποσό με την προϋπόθεση να δίνεται άμεσα στον 
έλεγχο ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που 
εκδόθηκαν την ίδια ημέρα. 
Παράδειγμα:  
Εμπορική ΙΚΕ έχει εκδώσει, με χρήση Η/Υ, τα φορολογικά στοιχεία 
Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών, όπως η παρακάτω ημερήσια κατάσταση, 
για τα έσοδα για το είδος και σειρά του εν λόγω στοιχείου: 

Ημερομηνία Παραστατικό Καθαρή  αξία Με 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Σύνολο 

23% 6,5% 23% 6,5% 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 1 212,32  25,21  237,53 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 2 155,25  35,71  190,96 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 3 75,28 35,12 17,32 2.29 130,01 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 4  50,00  3,25 53,25 

02.01.2013 ΑΛΣ -Π 5 100,00  23,00  123,00 

Σύνολο ΑΛΣ –Π 1-5 542,85 85,12 101,24 5,54 734,75 

Θα καταχωρηθεί μόνο η τελευταία γραμμή. 
32. Παράδειγμα: 
Επιχείρηση που τηρεί τα βιβλία της με απλογραφικό σύστημα έχει 
πραγματοποιήσει τις δαπάνες –πίνακας- μετρητοίς: 

Ημερομηνία  Παραστατικό   Καθαρή  αξία  ΦΠΑ  Σύνολο 

Δαπάνες με ΦΠΑ 23% 23% 

2.1.2013 ΤΙΜ 2 100,00 23,00 123,00 

2.1.2013 ΤΙΜ 5 117,89 27,11 145,00 

2.1.2013 ΤΙΜ –Α - 2 81,30 18,70 100,00 

2.1.2013 ΤΙΜ 4 73,17 16,83 90,00 

2.1.2013 ΤΙΜ –ΔΑ 2 69,11 15,89 85,00 

Σύνολο 5 στοιχεία 441,47 101,53 543,00 

Η καταχώρηση θα γίνει μια γραμμή, αυτή του συνόλου.  
Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στα διπλογραφικά αρκεί να 
έχουμε σχετική ανάλυση των δαπανών ανά λογαριασμό ΕΓΛΣ 
33. Απλοποιούνται γενικά οι διατάξεις για τα υποκαταστήματα. 
 Δεν δίδεται ορισμός για το υποκατάστημα. 
 Οι συναλλαγές των υποκαταστημάτων με εξηρτημένη λογιστική, αντί να 
τηρούνται στα ιδιαίτερα βιβλία που αναφέρονταν με τις προγενέστερες 
διατάξεις, τηρούνται, υπό προϋποθέσεις, στα βιβλία της έδρας.  
 Για τις καταχωρήσεις των υποκαταστημάτων με αυτοτελή λογιστική δεν 
αλλάζει κάτι. 

                                                 
87 με τις παλαιότερες διατάξεις η ποσοτική καταχώριση και κατά αξία καταχώριση γίνονταν 
ταυτόχρονα στις 20/2 
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34. Καταργούνται από 01/01/2013 τα πρόσθετα βιβλία. Παραμένει η 
υποχρέωση για το 2013, καταχώρησης των σχετικών εγγραφών, είτε σε 
θεωρημένο έντυπο (πρόσθετο), είτε σε μηχανογραφικό έντυπο που θα 
σημαίνεται με ΕΑΦΔΣΣ για συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων, για τους 
οποίους έχουμε οιονεί πρόσθετα βιβλία όπως:  
 εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας (η περίπτωση αυτή αφορά 
την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 10) του ΚΒΣ,  
 τα εκπαιδευτήρια (η περίπτωση αυτή αφορά την περ. β της παρ. 5 του 
άρθρου 10) του ΚΒΣ,  
 οι κλινικές ή θεραπευτήρια (η περίπτωση αυτή αφορά την περ. γ της 
παρ. 5 του άρθρου 10) του ΚΒΣ,  
 τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια (η περίπτωση αυτή αφορά την 
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 10) του ΚΒΣ,  
 οι χώροι στάθμευσης (η περίπτωση αυτή αφορά την περ. θ της παρ. 5 
του άρθρου 10) του ΚΒΣ, 
 οι ιατροί και οι οδοντίατροι (η περίπτωση αυτή αφορά την περ. ια της 
παρ. 5 του άρθρου 10) του ΚΒΣ.  
Και για τους οποίους από 1.1.2014 δεν ισχύει.  
35. Από 1.1.14 και μετά δεν θα υπάρχουν πρόσθετα βιβλία. -Μέχρι 31.12.13, 
θα συνεχίσουν να ενημερώνουν τα θεωρημένα πρόσθετα βιβλία τους (άρθρο 
4 παρ. 23 Κ.Φ.Α.Σ.). 
 

Άρθρο 5 

Δελτίο Αποστολής 

1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: 
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης 
αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν 
εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας, 
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη 
υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, 
γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.  
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς 
στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε 
τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, 
φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο 
αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού 
καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα 
τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής. 
2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. 
3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά 
για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά 
αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με 
δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται. 
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4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς 
και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον 
παραλήπτη, κατά την παραλαβή τους. Στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της 
έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο 
βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο 
καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής 
εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη 
διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την 
ενημέρωση του βιβλίου αυτού. 
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο 
αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή 
απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται 
για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, 
αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις 
αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον δεν 
τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα 
παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο 
πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών 
που επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται 
το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών καθώς και ο αύξων 
αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα 
γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της 
διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και 
μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου 
αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους 
αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή. 
5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: 
α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται 
σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο 
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη 
«Διάφοροι». 
β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σημειώνεται 
τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό.  
γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη 
μεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης 
ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών. 
δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος 
προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του 
υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, 
κατά περίπτωση. 
ε) Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής 
εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε 
αυτό εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον 
ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής 
τους από τον σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους. 
στ) Ο σκοπός της διακίνησης. 
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ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των 
ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον 
προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή 
διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του 
αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο 
αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 
η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν 
συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που 
αποστέλλονται. 
θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών. 
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά 
τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που 
παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, 
εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια 
συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό 
στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη 
τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους. 
Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.ΠΑ. παραδίδουν στο μεταφορέα ή 
το μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής, που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη. 
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των 
στοιχείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό 
παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση 
μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και 
η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος 
προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. 
7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο 
έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει 
τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον 
τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων 
και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. 
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής 
φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία 
αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια 
αυτών. 
8. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον 
χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα 
είδη που δεν εμπεριέχονται σ’ αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική 
αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από 
τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. 
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι’ 
αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την 
αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές 
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διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή 
μισθωμένα δημόσιας χρήσης. 
γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας 
χρήσης:  
γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις 
για τα έργα που εκτελούνται από αυτές,  
γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε 
χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που 
ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και  
γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από 
επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους 
χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. 
δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή 
ροή. 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών  ορίζονται οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίου 
αποστολής, καθώς και οι κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την 
υποχρέωση έκδοσης ……………………………………….... 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Το άρθρο 5 καλύπτει με τις διατάξεις του  το Δελτίο Αποστολής, μέσα από 
τις διάφορες χρήσεις  

Άρθρο 6 

Τιμολόγηση Συναλλαγών88 

1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και 
την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο 
υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση 
του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, 
εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. 
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση 
τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του 
από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της 
χώρας, είτε σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη 
χώρα.89 

                                                 
88 Περιλαμβάνει ότι περιείχε το άρθρο 12 και 18 Α του καταργούμενου  ΚΒΣ και είναι 
προσαρμοσμένο στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την 
οδηγία 2010/45/ΕΕ σχετικά με την τιμολόγηση των συναλλαγών. Αφορά το σύνολο των 
χονδρικών συναλλαγών πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 
 
89 Τιμολόγια από Υπόχρεο Απεικόνισης Συναλλαγών.- Πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια 
(ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.1 και άρθρο 18α παρ.1) 
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2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα 
μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή 
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για 
κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά 
αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για 
κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής 
των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των 
υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα 
δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία 
ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική 
περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, 
ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν 
απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα 
δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.90 
3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν 
εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές 
τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης 
τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του 
δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.91 
4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..92 
5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα 
που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου93 αποδεικνύουν τις 
συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο 
περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της 
συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 
αυτού, κατά την πώληση αγαθών αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης 
ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον 

                                                 
90 Αφορά επαναλλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. 
Επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.2) 
 
91 Τιμολόγια από Υ.Α.Σ. για επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ. (ΚΒΣ άρθρο 12 
παρ.3).  
 
92 Τιμολόγια από πρόσωπα του άρθρου 3 παρ.1 (Δημόσιο, Ν.Π. κ.λπ.) (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.4) 
 
93 ΠΝΠ της 19.11.2012 “1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 
αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές 
με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 
αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις 
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».” Η ΠΝΠ κυρώθηκε με το νόμο 4111/2013 
άρθρο 11. 
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αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές.94, 95 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιμολόγιο. 
Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν 
αναλόγως τα οριζόμενα, για την πώληση αγαθών, στις διατάξεις των 
παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαμβανόμενες 
αγορές τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2.96 
7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς 
επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε 
διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα.97 Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται 
κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά 
την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του 
τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την 
τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των 
πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η 
προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το 
ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που 
εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην 
κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα 
του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της 
διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. 
Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα 
στοιχεία πώλησης αυτού. 
Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της 
αναγράφονται στην εκκαθάριση.98 
8. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και 
επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. 
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο99 

                                                 
94 Αγορές αγαθών από  μη υπόχρεο ή αρνούμενο έκδοσης τιμολογίου (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.5, 
με διαφοροποίηση) 
 
95 ΠΝΠ της 19.11.2012 “1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 
αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές 
με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 
αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις 
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».” 
 
96 Αγορές αγροτικών προϊόντων, από Υ.Α.Σ. και πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 1 (ΚΒΣ άρθρο 
12 παρ.6, με διαφοροποίηση) 
 
97 Ρυθμίσεις για τις παραλαβές αγαθών για λογαριασμό τρίτων κλπ 
 
98 Πώληση ή επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου- Εκκαθάριση (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.7).   
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 83 
 

εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου. Στην 
περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η 
διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ’ αμάχητο 
τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου. 
Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται 
από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των 
υπηρεσιών, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως 
το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των 
συμβαλλομένων με την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων 
στην ίδια διαχειριστική περίοδο.100 
9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη 
στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία και τα στοιχεία της 
συναλλαγής,101 η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής, καθώς και ο 
αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη 
διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο102. 
Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη 
ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση 
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. 
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν 2859/2000, Α’ 248). 
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των 
πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά 
πρακτορεία». 
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την 
έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά 
«Αντίστροφη επιβάρυνση». 
στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα 
των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής 
και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου –  

                                                                                                                                            
99 ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 
αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται 
αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου». 
 
100 Αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.8, με διαφοροποίηση).  
 
101     ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η 
ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία 
της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα 
στοιχεία αυτής».” 
 
102 ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται 
οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που 
εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο».” 
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Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή 
«Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» 
αντιστοίχως.103 
10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με 
αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες 
αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς 
και ο Α.Φ.Μ..104 
11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η 
ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των 
υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται 
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες 
εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό 
περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και 
ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 
Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της 
αμοιβής. Επί αγοράς ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο 
αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 
Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να 
αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή 
στην οικεία σύμβαση.105 
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται 
κατά γενική κατηγορία.106 
12. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός 
από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού 
και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 
9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναγράφει τον αριθμό του τιμολογίου ή της 
παραγγελίας, στα οποία αναφέρεται η προμήθεια αναφέρει τον ΑΦΜ του, 
καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του.107 Επίσης, 
εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις που παίρνει 
προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν.108, 109 

                                                 
103 Στοιχεία (δεδομένα) που αναγράφονται στο τιμολόγιο (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.9 και άρθρο 
18α παρ.3, με διαφοροποίηση) 
 
104 Στοιχεία συμβαλλομένων που αναγράφονται στο τιμολόγιο (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.10).   
Δεν αναγράφονται το επάγγελμα και η Δ.Ο.Υ. 
105 ΠΝΠ της 19.11.2012 “ H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 
(«Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική 
περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση») διαγράφεται.” 
 
106 Στοιχεία συναλλαγής που αναγράφονται στο τιμολόγιο (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.11, με μικρή 
διαφοροποίηση) 
 
107   ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις 
«εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα 
στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του 
άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία 
αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και 
το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του».” 
 
108  Στην Εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κύρωση της ΠΝΠ, 
αναφέρεται ότι «Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 διαγράφεται (παράγραφος 6).» ενώ στην 
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13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του 
Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται 
πιστωτικό τιμολόγιο110 από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου 
που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των 
στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η 
τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το 
ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι 
αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η 
παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που 
υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο 
πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.111 
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της 
αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.112 Κατ' 
εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο 
εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των 
αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των 
συμβαλλομένων. «Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα 
(1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και 
πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.» Στις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο 
μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές 
αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000, το τιμολόγιο 
εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή 
αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των 
συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το 
χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό 
τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της 
παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που 
παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο 
εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας 
διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος 
της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. 
Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής 
περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης 

                                                                                                                                            
ίδια την ΠΝΠ δεν γίνεται διαγραφή αλλά διαγραφή και αντικατάσταση, όπως έχει γίνει στο 
κείμενο και προκύπτει από την προηγούμενη υποσημείωση, που είναι η παρ. 6 του άρθρου 4 
της ΠΝΠ. 
 
109 Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.12, με διαφοροποίηση).  
 
110 Ρυθμίσεις για έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου. Παρόμοιες διατάξεις υπήρχαν στον 
καταργούμενο ΚΒΣ. 
 
111 Όμοια διάταξη υπήρχε και στον καταργούμενο ΚΒΣ. Πιστωτικό τιμολόγιο (ΚΒΣ άρθρο 12 
παρ.13) 
 
112 Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου. Όμοια με την διάταξη του καταργούμενου ΚΒΣ. Χρόνος 
έκδοσης τιμολογίου (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.14). 
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τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) 
μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική 
περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής 
σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό 
διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά 
συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο 
που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα 
λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των 
συμβαλλομένων. 
15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος 
της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η 
αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση 
δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρμόδιες αρχές της πώλησης 
συγγραμμάτων.113 
Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία εκδίδονται στο 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου,114 επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την 
εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία 
ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα 
αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 
Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται 
στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη 
(15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία 
ημέρα του προηγούμενου μήνα,115 με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται 
στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
προηγούμενης παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός 
του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με 
ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή 
την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. 
16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια116: 
α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, 
βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών 
μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις 
μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και 
λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων,  
β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω 
δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής 
ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, 
χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις 
είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το 

                                                 
113 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 1. δημόσιο κλπ. Τέλος 
χρήσης. Τέλος κάθε μήνα. (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.15 και 17, με μικρή διαφοροποίηση) 
 
114 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Ειδική παράταση. 
 
115 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων στο τέλος του μήνα. Ειδική παράταση. 
 
116 Παρόμοια διάταξη με την παρ. 16 του άρθρου 12 του  καταργούμενου ΚΒΣ, 
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες. 
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Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου και αντίτυπο 
αυτών παραδίδεται στον πελάτη.117 
γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του 
είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που 
προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του 
εκδότη υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και τις 
πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) 
ευρώ.118, 119 
17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό 
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη 
χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις120: 
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείμενα στο φόρο στη χώρα 
εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε 

                                                 
117 ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο στοιχείο β) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως 
αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος διαγράφονται οι λέξεις «και 
αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη».” Όπως εξηγήσαμε στην σχετική υποσημείωση 
για την παρ. 12. Συγκεκριμένα η παρ. 12 διαγράφεται και γίνεται αναρίθμηση των 
επόμενων παραγράφων σύμφωνα με την Εισηγητική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Έκθεση της ΠΝΠ ενώ αντίθετα η ίδια η ΠΝΠ δεν προβλέπει διαγραφή ολόκληρης της 
παραγράφου αλλά μερική διαγραφή και αντικατάσταση και συνεπώς δεν έχουμε ουσιαστικά 
αναρίθμηση.  
 
118 ΠΝΠ της 19.11.2012 “Στο στοιχείο γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως 
αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό 
την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο».” Όπως 
εξηγήσαμε στην σχετική υποσημείωση για την παρ. 12. Συγκεκριμένα η παρ. 12 
διαγράφεται και γίνεται αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων σύμφωνα με την 
Εισηγητική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Έκθεση της ΠΝΠ ενώ αντίθετα η ίδια η ΠΝΠ 
δεν προβλέπει διαγραφή ολόκληρης της παραγράφου αλλά μερική διαγραφή και 
αντικατάσταση και συνεπώς δεν έχουμε ουσιαστικά αναρίθμηση. 
 
119 Εξομοίωση με τιμολόγια (εξαίρεση έκδοσης τιμολογίου) (ΚΒΣ άρθρο 12 παρ.16, με 
διαφοροποίηση) 
1. Στα έγγραφα μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, κ.λπ. πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία (δεδομένα) του τιμολογίου. 
2. Στις εξαιρέσεις έκδοσης τιμολογίων εντάσσονται και οι πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω 
δικτύου. 
3.  Το όριο της έκδοσης απόδειξης λιανικής (για παροχή υπηρεσίας ή πώληση μη 
εμπορεύσιμων αγαθών) αντί τιμολογίου γίνεται 100 ευρώ, από 50 που ήταν με τον Κ.Β.Σ. 
και στις αποδείξεις λιανικής να αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους (υπηρεσιών ή 
αγαθών) όταν δεν προκύπτει από το αντικείμενο, που αναγράφεται στα στοιχεία.  
Η έκδοση αυτής της απόδειξης λιανικής (μέχρι 100€) δεν εξαρτάται από την αποδοχή του 
αντισυμβαλλόμενου. 
 
120 Καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή 
ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, παρόμοια με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 18Α του 
καταργούμενου ΚΒΣ, προσαρμοσμένη στην οδηγία 2006/112/Ε, όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 2010/45/ΕΕ. 
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χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή 
ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 
1402/1983 (Α’ 167), του ν. 1914/1990 (Α’ 178) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 
264/2003, σελ. 1-11) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας 
από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσημο έγγραφο 
της οικείας φορολογικής αρχής. 
β) Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου 
τιμολογίου, μεταξύ τους που αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο και από την οποία να προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η ακριβής 
διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια, η 
ρητή αποδοχή της συγκεκριμένης διαδικασίας, που καθορίζεται με το άρθρο 
αυτό, οι όροι της τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε 
τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που 
είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για 
την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 
1402/1983, του ν. 1914/ 1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του 
Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συμφωνία απαιτείται να 
έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδοση του 
πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει 
τιμολόγια. 
γ) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη 
ή του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για 
λογαριασμό του οποίου εκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου διακριτά και με σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. 
Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιμολόγιο στο 
όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών με την 
ένδειξη «αυτοτιμολόγηση». 
δ) Για τα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.121 
18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα 
ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.122 

                                                 
121 Προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτου (ΚΒΣ άρθρο 
18α  παρ.2, με διαφοροποίηση) 
 Όταν δεν υπάρχει αμοιβαία συνδρομή, η δραστηριότητα των προσώπων που 
τιμολογούν εξ ονόματος και για λογαριασμό Υ.Α.Σ. (από πελάτη «αυτοτιμολόγηση» ή από 
τρίτο «ανάθεση τιμολόγησης», πρέπει να προκύπτει από επίσημο έγγραφο της οικείας 
φορολογικής αρχής.  
 Η έγγραφη συμφωνία κατατίθεται, πριν την έκδοση του τιμολογίου, στην Δ.Ο.Υ. του 
Υ.Α.Σ. 
Για τα τιμολόγια που εκδίδονται εξ ονόματος και για λογαριασμό του Υ.Α.Σ. ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 6. 
 
122 Στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (ΚΒΣ άρθρο 18 α  παρ.16).   
Στα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε 
χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, όταν πληρούν τους όρους και ορίζονται από τις διατάξεις 
του Κ.Φ.Α.Σ. 
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«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, 
που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων 
ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που 
έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.»123 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται οι κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 
Επίσης παρέχεται δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, 
είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον στον οποίο 
ανατίθεται η τιμολόγηση. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται η έννοια των 
επαναλαμβανόμενων πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών), τα εκδιδόμενα 
φορολογικά στοιχεία, το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης αυτών. 
Με την παράγραφο 3 ορίζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες 
δημιουργείται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών. 
Με την παράγραφο 4 ορίζονται ως υπόχρεοι έκδοσης τιμολογίου το Δημόσιο, 
τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπά μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα πρόσωπα, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών 
ή παρέχουν υπηρεσίες. 
Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης 
τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους, ενώ ορίζεται και η 
υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον αγοραστή αγαθών 
ή τον λήπτη υπηρεσιών σε περίπτωση λήψης ανακριβούς τιμολογίου ή μη 
λήψης τιμολογίου λόγω άρνησης του αντισυμβαλλόμενου – υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών.  
Με την παράγραφο 6 επαναφέρεται το καθεστώς που ίσχυε πριν την 
1.6.2010 για την έκδοση τιμολογίων στην αγορά αγροτικών προϊόντων, από 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 41 και 42 του ν. 2859/2000. 
Με τις παραγράφους 7 και 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης 
και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης. Επισημαίνεται ότι παρέχεται 
δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών – λήπτη υπηρεσιών, να 
εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δευτέρου μήνα από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 
αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 
Με τις παραγράφους 9, 10 και 11 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται 
στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου. 
Με την παράγραφο 12 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο 
τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, για την 
χορηγούμενη σε αυτόν προμήθεια. 
Με την παράγραφο 13 ορίζονται οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστωτικού 
τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού. 

                                                                                                                                            
 
123 Ίσως από την πλάγια οδό (της ΑΥΟ) επαναφέρει το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
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Με τις παραγράφους 14 και 15 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου 
(πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επιστροφής αγαθών, εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο, το Δημόσιο και λοιπά πρόσωπα. Ειδικά για 
τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων αποσαφηνίζεται ότι το τιμολόγιο 
μπορεί  να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην 
οποία έγινε η οριστικοποίηση, από τις αρμόδιες αρχές, της πώλησης των 
συγγραμμάτων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 ορίζονται ορισμένες κατηγορίες 
συναλλαγών, για τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά 
περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τα 
οποία εξομοιώνονται με τιμολόγια. 
Με την παράγραφο 17 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάση των 
οποίων πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη – 
μέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, μπορεί να εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 
Με την παράγραφο 18 ορίζεται ότι ως στοιχεία που επέχουν θέση 
τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με 
ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις 
κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Το άρθρο 6, μέσα από τις 17 παραγράφους καλύπτει την Τιμολόγηση των 
Συναλλαγών είτε αυτές τεκμηριώνονται με τα Δελτία Αποστολής ή άμεσης 
έκδοσης των τιμολογίων για όλες τις μορφές συναλλαγών είτε αυτές 
ενεργούνται στη ελληνική επικράτεια ή είναι ενδοκοινοτικές. Σημειώνεται 
επίσης  ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγια ακόμα 
και όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, 
επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Περαιτέρω μέσα 
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού καλύπτονται τα στοιχεία που 
εξομοιώνονται με τιμολόγια.  
Ειδικότερα: 
1. Σημειώνεται ότι με αφορμή τη θέσπιση του νέου Κώδικα εξετάσθηκε για 
πρώτη φορά η συμβατότητα και ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων με το ενωσιακό 
δίκαιο. 
Οι προσαρμογές που επιβλήθηκαν από τον έλεγχο της συμβατότητας 
προέκυψε η ΠΝΠ που ακολουθεί: 
ΠΝΠ της 19.11.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης 
Νοεμβρίου 2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και 
του ν. 4093/2012. 
Άρθρο 4 
Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι 
λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με 
τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 
και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα 
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στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,». 
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι 
λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται 
αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου». 
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η 
ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής». 
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι 
ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων 
αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών 
που αφορά το τιμολόγιο». 
5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί 
παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται 
συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία 
σύμβαση») διαγράφεται. 
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις «εκτός από 
τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και 
τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 
10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του τιμολογίου ή της 
παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνσή του». 
7. Στο στοιχείο β) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με 
την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος διαγράφονται οι λέξεις «και 
αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη». 
8. Στο στοιχείο γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με 
την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό 
την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο». 
Εισηγητική έκθεση προς Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ΠΝΠ. 
Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών 
Με το παρόν άρθρο επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την 
υποπαράγραφο Ε.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Οι 
αλλαγές αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και εξαιρετικά επείγουσες, υπό την 
έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκαν μετά την 
κατάθεση του ανωτέρω σχεδίου νόμου στη Βουλή και να διασφαλισθεί άρση 
των οποιωνδήποτε αμφιβολιών ως προς τη συμβατότητα των ρυθμίσεων του 
νέου Κώδικα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ειδικότερα της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με 
το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Σημειώνεται ότι με αφορμή τη θέσπιση του νέου Κώδικα 
εξετάσθηκε για πρώτη φορά η συμβατότητα και ήδη ισχυουσών 
ρυθμίσεων με το ενωσιακό δίκαιο. 
Ειδικότερα: 
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 Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τα αγαθά που ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων 
αντικαθίσταται από την απόδειξη των συναλλαγών με τη σύνταξη, εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του 
άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής (παράγραφος 1). Η 
διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της αγοράς αγαθών 
ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου (δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 8 του άρθρου 6 – παράγραφος 2). 
 Η ημερομηνία της συναλλαγής αναφέρεται στο τιμολόγιο, μόνο εφόσον 
δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ενώ καταργείται η 
υποχρέωση αναφοράς του αύξοντος αριθμού ή των αριθμών των δελτίων 
αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών 
που αφορά το τιμολόγιο (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 – 
παράγραφοι 3 και 4). 
 Καταργείται η υποχρέωση συνοπτικής περιγραφής σε περίπτωση 
παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος (δεύτερη 
υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 – παράγραφος 5). 
 Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 διαγράφεται (παράγραφος 6). 
 Στην περίπτωση των λοιπών στοιχείων που εκδίδονται για πωλήσεις 
φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, 
τραπεζικών χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις 
περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών 
δικαιωμάτων, καταργείται η υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου των 
στοιχείων στον πελάτη (στοιχείο β) της αναριθμημένης παραγράφου 15 του 
άρθρου 6 – παράγραφος 7) 
 Στην περίπτωση των αποδείξεων λιανικής, στην οποία αναγράφεται 
γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική 
περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών 
καταργείται η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο (στοιχείο γ) της αναριθμημένης παραγράφου 15 του 
άρθρου 6 – παράγραφος 8). 
 Στην περίπτωση των λοιπών στοιχείων που εκδίδονται για πωλήσεις 
φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, 
τραπεζικών χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις 
περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών 
δικαιωμάτων, καταργείται η υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου των 
στοιχείων στον πελάτη. 
 Στην περίπτωση των αποδείξεων λιανικής, στην οποία αναγράφεται 
γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική 
περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών 
καταργείται η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο. 
2. Το τιμολόγιο εκδίδεται τουλάχιστον διπλότυπο και δεν αναφέρεται στις 
διατάξεις του η έκδοση τιμολογίου για πώληση εισαγωγικού δικαιώματος. 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 93 
 

3. Σε αγορά αγαθών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης 
στοιχείου εκδίδεται, από τον αντιπρόσωπο, έγγραφο (στοιχείο) τίτλου 
κτήσης και τα στοιχεία του εντολέα. Σε περίπτωση χορήγησης αμοιβών 
(προμηθειών) που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. η εκκαθάριση από τον λήπτη 
των υπηρεσιών μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με την προϋπόθεση να αφορά όλες τις 
περιπτώσεις. 
4. Με τροποποιήσεις στον Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών που 
περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 
ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» είχαμε μεταβολές και σε αυτό το θέμα. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, οι  αλλαγές αυτές 
είναι απολύτως αναγκαίες και εξαιρετικά επείγουσες προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκαν 
μετά την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ. 
5. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τα αγαθά που ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων 
αντικαθίσταται από την απόδειξη των συναλλαγών με τη σύνταξη, εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του 
άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.  
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της αγοράς 
αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. 
6. Σε άρνηση έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου γίνεται άμεση 
γνωστοποίηση, από τον αγοραστή ή λήπτη υπηρεσιών, στην Δ.Ο.Υ. του 
αντισυμβαλλόμενου σε κεντρικές υποδομές, αντί έκδοσης τιμολογίου που 
προέβλεπαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ..  
Συνεπώς η παρούσα διάταξη δεν επιβάλει την έκδοση τιμολογίου αλλά 
την άμεση ενημέρωση της Δ.Ο.Υ.  
Προκύπτει το ερώτημα τι εννοεί με τη φράση «Κεντρικές Υποδομές» με ΕΔΥΟ 
θα διευκρινιστεί. Εκτιμώ ότι θέλει να προσαρμοστεί στη νέα δομή που 
προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ και ο νόμος 4093/2012. 
7. Οι αγορές αγαθών των Υ.Α.Σ. προσώπων του άρθρου 3 παρ. 1 από μη 
υπόχρεους έκδοσης τιμολογίων γίνεται με σύνταξη τίτλου κτήσης, με τα 
στοιχεία των συμβαλλομένων και της συναλλαγής, αντί τιμολογίου του 
Κ.Β.Σ. 
8. Για τις αγορές αγροτικών προϊόντων επαναφέρεται το καθεστώς που 
ίσχυε πριν την 1.6.2010, που είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 19 παρ. 21α΄ 
του Ν. 3842/2010. 
9. Για τις αγορές αγροτικών προϊόντων εκδίδεται τιμολόγιο και όχι Δ.Α.- 
Τιμολόγιο 
10. Το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται στους χρόνους των παραγράφων 14, 15 και 
2, όπως στις λοιπές συναλλαγές. 
11. Δεν εκδίδεται εκκαθάριση για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό 
τρίτου. 
12. Αναγραφή διατάξεων εθνικού νόμου 2859/2000 ή οδηγίας 2006/112/ΕΕ  
απαλλαγής ΦΠΑ κλπ σχετική διάταξη τέθηκε με τον ν. 3193/2003 στο άρθρο 
18Α, στα πλαίσια ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/115/ΕΚ. 
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13. α. Επί των τιμολογίων δεν αναγράφεται ο αύξων αριθμός ή αριθμοί των 
Δ.Α. 
β.  Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου αναγράφεται 
«Αντίστροφη επιβάρυνση» 
γ. Όταν εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα124 αναγράφεται:  
 «Καθεστώς Περιθωρίου- ταξιδιωτικά γραφεία», 
 «Καθεστώς Περιθωρίου- Μεταχειρισμένα αγαθά»,  
 «Καθεστώς Περιθωρίου- Έργα τέχνης»,  
 «Καθεστώς Περιθωρίου- Αντικείμενα συλλεκτικής ή αρχαιολογικής 
αξίας». 
14. Δεν αναγράφονται ολογράφως τα ποσά στα χειρόγραφα τιμολόγια.  
15. Δεν προβλέπεται η αναγραφή του είδους σε παροχή πολλαπλών 
συναφών υπηρεσιών με οικεία σύμβαση. 
16. Σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών το είδος αναγράφεται κατά γενική 
κατηγορία. 
17. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για  δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. 
18. Η τιμολόγηση πώλησης συγγραμμάτων προς τα πρόσωπα του άρθρου 3 
παρ. 1 (Δημόσιο, Ν.Π. κ.λπ.) γίνεται με την οριστικοποίηση από τις αρμόδιες 
αρχές. 
19. Όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο 
εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των 
αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο 
των συμβαλλομένων. 
20. Δεν εκδίδεται τιμολόγιο για τις επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών και 
τελών. 
21. Ορίζει πότε υποχρεούνται το Δημόσιο εν τη ευρεία εννοία ή οι αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος εκδίδουν τιμολόγια. 
22. Γίνεται περιορισμός των δεδομένων που αναγράφονται στο τιμολόγιο 
που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού. 
23. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 1. 
δημόσιο κλπ. Τέλος χρήσης. Τέλος κάθε μήνα.  
 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 
Ειδική παράταση. 
Βλέπε  
 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων στο τέλος του μήνα. Ειδική παράταση. 
24. Εξομοίωση με τιμολόγια (εξαίρεση έκδοσης τιμολογίου)  
α. Στα έγγραφα μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, κ.λπ. πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία (δεδομένα) του τιμολογίου. 
β. Στις εξαιρέσεις έκδοσης τιμολογίων εντάσσονται και οι πωλήσεις φυσικού 
αερίου μέσω δικτύου. 
γ.  Το όριο της έκδοσης απόδειξης λιανικής (για παροχή υπηρεσίας ή 
πώληση μη εμπορεύσιμων αγαθών) αντί τιμολογίου γίνεται 100 ευρώ, από 
50 που ήταν με τον Κ.Β.Σ. και στις αποδείξεις λιανικής να αναγράφεται 

                                                 
124 Από 1.10.2014, που εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β, για τους 
υπόχρεους που επιλέγουν την υπαγωγή τους σε αυτό υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής της 
ένδειξης:  
«Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – 
άρθρο  226.7α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39β Κώδικα ΦΠΑ» 
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γενική περιγραφή του είδους (υπηρεσιών ή αγαθών) όταν δεν προκύπτει 
από το αντικείμενο, που αναγράφεται στα στοιχεία.  
Η έκδοση αυτής της απόδειξης λιανικής (μέχρι 100€) δεν εξαρτάται από την 
αποδοχή του αντισυμβαλλόμενου. 
25. Καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, παρόμοια με την αντίστοιχη διάταξη 
του άρθρου 18Α του καταργούμενου ΚΒΣ, προσαρμοσμένη στην οδηγία 
2006/112/Ε, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/45/ΕΕ. 
26. Προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου εξ ονόματος και για λογαριασμό 
τρίτου. 
27. Όταν δεν υπάρχει αμοιβαία συνδρομή, η δραστηριότητα των προσώπων 
που τιμολογούν εξ ονόματος και για λογαριασμό Υπόχρεου Απεικόνισης 
Συναλλαγών:  
 από πελάτη «αυτοτιμολόγηση» ή  
 από τρίτο «ανάθεση τιμολόγησης»,  
πρέπει να προκύπτει από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής.  
28. Η έγγραφη συμφωνία κατατίθεται, πριν την έκδοση του τιμολογίου, στην 
Δ.Ο.Υ. του Υπόχρεου Απεικόνισης Συναλλαγών. 
29. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται εξ ονόματος και για λογαριασμό του 
Υπόχρεου Απεικόνισης Συναλλαγών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6. 
30. Στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου.   
Στα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή 
μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, όταν πληρούν τους όρους και 
ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 
31. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
31.0. Γενικά. 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 5 (δελτίο 
αποστολής) του Κ.Φ.Α.Σ., παύει να ισχύει από την 1.1.2014. 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., 
όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') και ισχύει από 1.1.2014, ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την 
παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από 
τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που 
διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. 
Κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, εκδόθηκε η 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1286/31.12.2013, με την οποία ορίστηκαν οι κατάλληλες δικλείδες 
για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων 
ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων 
που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. 
Με την απόφαση αυτή, καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την 
παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τα οποία διακινούνται με σκοπό, 
αποκλειστικά, την πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου. 
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Το έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι 
υπόχρεοι όπως «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό 
Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων», « Έγγραφο 
Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ.. 
Αποθέματα, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα 
αγαθά (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.). 
31.1. Υπόχρεοι. 
Υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι: 
α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 
β) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου, για την 
παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων τους. 
31.2. Περιπτώσεις έκδοσης. 
Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα 
προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις: 
α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών 
συναλλαγών, κατά περίπτωση. 
β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων: 
- από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. 
αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων. 
- από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή 
όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του 
προμηθευτή αυτών είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή 
επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 
είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό 
τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση. 
31.3. Ειδικές περιπτώσεις. 
α) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής, παράδοσης ή 
διακίνησης αποθεμάτων, από τον προμηθευτή - πωλητή αυτών, απ' ευθείας 
σε τρίτον, με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές, τετραγωνικές κ.λπ. 
συναλλαγές). 
Το έγγραφο της περίπτωσης αυτής, συντάσσεται από τον προμηθευτή - 
φυσικό αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη 
αυτών και παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα - αγοραστή. Η 
υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου αυτού και από τον εντολέα - αγοραστή 
ή/και το φυσικό παραλήπτη των αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από 
αντίγραφα του εγγράφου του φυσικού αποστολέα. 
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β) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η 
ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Στο περιεχόμενο του κατά 
τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση των στοιχείων 
του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την 
παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε 
άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται 
είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των 
επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της 
επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο. 
γ) Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή των μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα είτε εκδίδεται, από 
τον παραλήπτη αυτών, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
αναγράφοντας την ποσότητα του πλεονάσματος ή του ελλείμματος, είτε στο 
αρχικό έγγραφο του προμηθευτή αναγράφονται το πλεόνασμα ή το 
έλλειμμα, κατά περίπτωση. 
31.4. Περιεχόμενο. 
Στο περιεχόμενο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου των παραγράφων 9, 10 και 11 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. 
των αποθεμάτων. Επισημαίνεται ότι, από τα δεδομένα της παραγράφου 9 
του άρθρου 6, δεν αναγράφονται οι ενδείξεις του δευτέρου εδαφίου αυτής 
(απαλλαγή από Φ.Π.Α. κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το δελτίο αποστολής στο έγγραφο μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων δεν αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ώρα 
παράδοσης ή αποστολής, ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου 
ή του πλωτού μέσου, ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού κ.λπ. 
31.5. Χρόνος έκδοσης. 
Το ανωτέρω έγγραφο συντάσσεται, κατά το χρόνο της αποστολής ή της 
παραλαβής ή της διακίνησης των αποθεμάτων, όταν υφίσταται διακίνηση 
αυτών, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και 
διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην 
των ιδιωτών, των αποθεμάτων. 
31.6. Έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή. 
Το ανωτέρω έγγραφο, μπορεί να εκδίδεται σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή, 
εφόσον με κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος σύνταξης 
αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων. 
Για την έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1004/4.1.2013 περί ηλεκτρονικού 
τιμολογίου. 
Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Επίσης, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ως συνοδευτικό 
στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε 
οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB stick, 
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mobile phone κ.λπ.), με δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό 
απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να 
παραδίδεται, ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. 
31.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013, προκύπτει 
ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της 
αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν 
εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο: 

 Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό. 
 Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα,  
 ποθήκη). 
 Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση. 
 Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, 

συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ.. 
 Διακίνηση - αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, 

αποθήκευση. 
 Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε 

έκθεση. 
 Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών. 
 Διακίνηση παγίων, γενικώς. 
 Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων. 
 Αυτοπαραδόσεις αγαθών. 
 Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 

ψυγείων και αποθηκών. 
31.8. Εξαιρέσεις - Λοιπές διευκρινίσεις. 
31.8.1. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων - απαλλαγών από την έκδοση δελτίων 
αποστολής, εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως και μετά την 1.1.2014, και 
σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης εγγράφου, επί αποστολής, παράδοσης, 
παραλαβής, διακίνησης αποθεμάτων, των οποίων εκκρεμεί η τιμολόγηση. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων: 

 Οι παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τα οποία διατίθενται 
μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις παραδόσεις φυσικού 
αερίου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και 
θερμικής ενέργειας, δεδομένου ότι, η παράδοση αυτών προκύπτει 
από τις μετρήσεις που διενεργούνται, μέσω των δικτύων αυτών, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (μήνα, τρίμηνο κ.λπ.). 

 Οι διακινήσεις, από λιανοπωλητές, βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
ειδών, που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά τις κινητές 
λαϊκές αγορές, τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι 
πωλητές - κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να 
φέρουν μαζί τους τα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία 
αγορών. 
Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και 
από τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου. 
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31.8.2. Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς 
αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το 
έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη 
αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται 
στον παραγωγό. 
Σημειώνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν, αναλόγως, τα όσα έχουν γίνει 
δεκτά με την εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, αναφορικά με την 
διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος από τυροκομικές - τυρεμπορικές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν οι αντισυμβαλλόμενοι αγρότες εντάσσονται στο 
κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
31.8.3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έκδοσης του δικαιολογητικού 
εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα αποθέματα εντύπων Δελτίου 
Αποστολής, μέχρι εξαντλήσεως αυτών ενώ μπορεί, προαιρετικά, να 
εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις με σκοπό 
διαφορετικό της πώλησης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, τυχόν 
υφιστάμενα αποθέματα εντύπων συνενωμένων Δελτίων Αποστολής - 
Τιμολογίων, μέχρι εξαντλήσεως αυτών, για την αποστολή, παράδοση, 
διακίνηση τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
31.9. Ως πλήρη στοιχεία –του δικαιολογητικού παράδοσης ή μη 
παραλαβής μη τιμολογημένων αγαθών- των συμβαλλομένων νοούνται το 
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. Δεν είναι 
υποχρεωτικά πλέον η Δ.Ο.Υ. και η δραστηριότητα. 
Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους 
διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η 
επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ. 
Καταργείται η αναγραφή της αρμόδιας ΔΟΥ και του επαγγέλματος από τα 
στοιχεία των συμβαλλομένων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.  
Στο υπόδειγμα που ακολουθεί, λάβαμε υπόψη το Δελτίο Αποστολής με 
διαγραφεί των στοιχείων που δεν απαιτούνται με τις νέες διατάξεις). 
Υπόδειγμα ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Δικαιολογητικό παράδοσης ή 
παραλαβής μη τιμολογημένων αγαθών). 
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Στοιχεία εκδότη 
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο …………«Α»……………………………….. 
Επάγγελμα ……………………………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 
Διεύθυνση: Οδός …………………… αρ. ….. ΤΚ …… Πόλη …………. 
ΑΦΜ …………  Δ.Ο.Υ. ……………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 

ΣΕΙΡΑ …… α/α …... 
 
 
Ημερ/νία:…/../20.. 

Τόπος Αποστολής: ……………………………………………….. (1) 
Τόπος Παράδοσης: ……………………………………………….. (2) 
Σκοπός Αποστολής: ………………………………………………. (3) 

Ώρα έναρξης 
αποστολής ή 
παράδοσης: ..:.. 

                         ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   

Στοιχεία Παραλήπτη  
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ………«Α»………………………….. 
Επάγγελμα ……………………………………………………… Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 
Διεύθυνση: Οδός …………………… αρ. ….. ΤΚ …… Πόλη ………….   
ΑΦΜ ……………  Δ.Ο.Υ. ………………….. Δεν απαιτείται με νέο ΚΦΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΜ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδα
ς 

Αξία 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

Σύνολο ποσότητας 
Ολογράφως ……………………………………    

 

Εκδότης Παραλήπτης 

Ακόμη πρέπει να αναγράφονται στοιχεία της παρ. 9. Επισημαίνεται ότι, από 
τα δεδομένα της παραγράφου 9 του άρθρου 6, δεν αναγράφονται οι 
ενδείξεις του δευτέρου εδαφίου αυτής (απαλλαγή από Φ.Π.Α. κ.λπ.). 
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Οδηγία 2006/112/ΕΚ 
[….] 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
Τιμολόγηση 

Τμήμα 1 
Ορισμός 

Άρθρο 217 
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως "διαβίβαση τιμολογίου με 
ηλεκτρονικά μέσα" νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του 
ενδιαφερομένου δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και 
φύλαξης καθώς και με χρήση ενσύρματων, ασύρματων, οπτικών ή άλλων 
ηλεκτρομαγνητικών μέσων. 

Τμήμα 2 
Έννοια του τιμολογίου 

Άρθρο 218 
Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη αποδέχονται ως 
τιμολόγια όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή τα 
οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από το παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 219 
Κάθε έγγραφο ή μήνυμα, που μεταβάλλει το αρχικό τιμολόγιο και 
αναφέρεται ειδικά και μετά βεβαιότητος στο αρχικό τιμολόγιο, εξομοιώνεται 
με τιμολόγιο. 

Τμήμα 3 
Έκδοση των τιμολογίων 

Άρθρο 220 
Κάθε υποκείμενος στον φόρο οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου 
από τον ίδιο, από τον αποκτώντα αγαθά ή τον λήπτη υπηρεσιών ή, στο 
όνομά του και για λογαριασμό του, από τρίτον, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1) για τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, τις οποίες 
πραγματοποιεί προς άλλον υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο 
στον φόρο νομικό πρόσωπο, 
2) για τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 33, 
3) για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 138, 
4) για τις προκαταβολές που λαμβάνει πριν από την πραγματοποίηση των 
παραδόσεων αγαθών που προβλέπονται στα σημεία 1), 2) και 3), 
5) για τις προκαταβολές που λαμβάνει από άλλον υποκείμενο στον φόρο ή 
από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο πριν από την ολοκλήρωση 
της παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 221 
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους υποκείμενους στον φόρο 
την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών, εκτός όσων προβλέπονται στο άρθρο 220, τις οποίες 
πραγματοποιούν στο έδαφός τους. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν λιγότερες υποχρεώσεις για τα 
τιμολόγια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από αυτές που απαριθμούνται 
στα άρθρα 226, 230, 233, 244 και 246. 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 102 
 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους υποκείμενους στον φόρο 
από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 220 όσον αφορά την 
έκδοση τιμολογίου για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις οποίες 
πραγματοποιούν στο έδαφός τους και οι οποίες απαλλάσσονται, με ή χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε σε προηγούμενο στάδιο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111, το άρθρο 125, παράγραφος 1, το άρθρο 
127, το άρθρο 128, παράγραφος 1, τα άρθρα 132, 135, 136, 371, 375, 376 
και 377, το άρθρο 378, παράγραφος 2, το άρθρο 379, παράγραφος 2, και τα 
άρθρα 380 έως 390. 

Άρθρο 222 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους υποκείμενους στον φόρο, που 
πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο έδαφός 
τους, προθεσμία για την έκδοση του τιμολογίου. 

Άρθρο 223 
Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο έδαφος 
των οποίων πραγματοποιούνται οι παραδόσεις αγαθών και παροχές 
υπηρεσιών, είναι δυνατόν να εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο για 
περισσότερες ξεχωριστές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. 

Άρθρο 224 
1. Η έκδοση τιμολογίων από τον αποκτώντα ή το λήπτη για παραδόσεις 
αγαθών ή υπηρεσίες που του παρέχει ένας υποκείμενος στον φόρο 
επιτρέπεται, με τον όρο ότι υπάρχει προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των δύο 
μερών και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται αποδοχή του κάθε τιμολογίου 
από τον υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί την παράδοση των 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 
2. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων πραγματοποιούνται οι παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τους 
λεπτομερείς κανόνες των προηγούμενων συμφωνιών και των διαδικασιών 
αποδοχής μεταξύ του υποκείμενου στον φόρο και του αποκτώντος τα αγαθά 
ή του λήπτη των υπηρεσιών. 
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους υποκείμενους στον φόρο 
που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός 
τους και άλλους όρους έκδοσης των τιμολογίων από τον αποκτώντα τα 
αγαθά ή τον λήπτη των υπηρεσιών. Μπορούν, ιδίως, να απαιτούν ότι τα 
τιμολόγια αυτά πρέπει να εκδίδονται στο όνομα και για λογαριασμό του 
υποκείμενου στον φόρο. 
Οι όροι του πρώτου εδαφίου πρέπει πάντοτε να είναι οι ίδιοι, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των 
υπηρεσιών. 

Άρθρο 225 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους υποκείμενους στον φόρο που 
πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους 
ειδικούς όρους, στην περίπτωση που ο τρίτος ή ο αποκτών αγαθά ή ο λήπτης 
υπηρεσιών που εκδίδει τα τιμολόγια είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την 
οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης 
έκτασης με αυτήν που προβλέπεται στην οδηγία 76/308/ΕΟΚ και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003. 

Τμήμα 4 
Περιεχόμενο των τιμολογίων 
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Άρθρο 226 
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, μόνον οι ακόλουθες ενδείξεις είναι υποχρεωτικές για τους σκοπούς 
του ΦΠΑ, όσον αφορά τα τιμολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 220 και 221: 
1) η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, 
2) αλληλοδιάδοχος αριθμός, βασισμένος σε μία ή περισσότερες σειρές, ο 
οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο, 
3) ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του άρθρου 214, με βάση τον οποίο 
ο υποκείμενος στον φόρο πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την 
παροχή των υπηρεσιών, 
4) ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος ή του λήπτη κατά 
το άρθρο 214, με βάση τον οποίο έλαβε παράδοση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών για την οποία είναι υπόχρεος στον φόρο ή παράδοση αγαθών του 
άρθρου 138, 
5) το πλήρες όνομα και η πλήρης διεύθυνση του υποκείμενου στον φόρο και 
του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών, 
6) η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή η έκταση και το 
είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
7) η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 
παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η ημερομηνία κατά την οποία 
καταβλήθηκε η προκαταβολή που αναφέρεται στο άρθρο 220, σημεία 4) και 
5), εφόσον η εν λόγω ημερομηνία είναι καθορισμένη και διαφέρει από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, 
8) η βάση επιβολής του φόρου για κάθε συντελεστή ή η απαλλαγή, η τιμή 
μονάδας χωρίς ΦΠΑ καθώς και οι ενδεχόμενες εκπτώσεις και επιστροφές 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας, 
9) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται, 
10) το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς 
για το οποίο η παρούσα οδηγία αποκλείει την ένδειξη αυτή, 
11) σε περίπτωση απαλλαγής ή όταν ο αποκτών τα αγαθά ή ο λήπτης των 
υπηρεσιών είναι υπόχρεος του φόρου, η αναφορά στην εφαρμοζόμενη 
διάταξη της παρούσας οδηγίας ή στην αντίστοιχη εθνική διάταξη ή σε κάθε 
άλλη ένδειξη σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή 
υπηρεσιών απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της 
επιβάρυνσης, 
12) σε περίπτωση παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου που 
πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 138, 
παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α), τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2, παράγραφος 2, στοιχείο β), 
13) σε περίπτωση εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος των πρακτορείων 
ταξιδιών, η παραπομπή στο άρθρο 306 ή στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις ή 
οποιαδήποτε άλλη ένδειξη με την οποία προσδιορίζεται ότι έχει εφαρμοσθεί 
το εν λόγω καθεστώς, 
14) σε περίπτωση εφαρμογής ενός από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν 
στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, 
συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η παραπομπή στο άρθρο 313, στο 
άρθρο 326 ή στο άρθρο 333 ή στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις ή 
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οποιαδήποτε άλλη ένδειξη με την οποία προσδιορίζεται ότι έχει εφαρμοσθεί 
ένα από τα καθεστώτα αυτά, 
15) όταν ο υπόχρεος του φόρου είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την 
έννοια του άρθρου 204, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ αυτού του 
φορολογικού αντιπροσώπου του άρθρου 214καθώς και το πλήρες 
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. 

Άρθρο 227 
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τους υποκείμενους στον φόρο 
που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους και οι οποίοι πραγματοποιούν 
εκεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, να αναφέρουν τον αριθμό 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος ή του λήπτη, κατά το άρθρο 
214, σε άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτές του άρθρου 226, σημείο 4). 

Άρθρο 228 
Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων πραγματοποιούνται οι παραδόσεις 
αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών μπορούν να απαλλάσσουν από την 
υποχρέωση αναγραφής ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων στα έγγραφα ή 
μηνύματα που εξομοιώνονται με τιμολόγιο και προβλέπονται στο άρθρο 219. 

Άρθρο 229 
Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν να υπογράφονται τα τιμολόγια. 

Άρθρο 230 
Τα ποσά που αναγράφονται στα τιμολόγια είναι δυνατόν να εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ 
εκφράζεται στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του 
μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 88. 

Άρθρο 231 
Για λόγους ελέγχου, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν μετάφραση στην 
εθνική τους γλώσσα των τιμολογίων για παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους καθώς και των 
τιμολογίων που λαμβάνονται από τους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. 
[…..] 

Τμήμα 6 
Μέτρα απλούστευσης 

Άρθρο 238 
1. Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ και με τις προϋποθέσεις που 
ενδεχομένως θεσπίζουν, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι, στα 
τιμολόγια που αφορούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται στο έδαφός του, δεν πρέπει να αναγράφονται ορισμένα 
από τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 226 και 230, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων που ενδέχεται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα 
άρθρα 227, 228 και 231, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν το ποσό του τιμολογίου είναι αμελητέο, 
β) όταν οι εμπορικές ή διοικητικές πρακτικές του συγκεκριμένου τομέα 
δραστηριότητας ή οι τεχνικές συνθήκες της έκδοσης των τιμολογίων αυτών 
καθιστούν δυσχερή την τήρηση όλων των υποχρεώσεων των άρθρων 226 και 
230. 
2. Τα τιμολόγια αυτά οπωσδήποτε περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 105 
 

β) στοιχεία του υποκείμενου στον φόρο, 
γ) περιγραφή του είδους των παραδιδόμενων αγαθών ή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, 
δ) ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ ή δεδομένα που επιτρέπουν τον υπολογισμό 
του. 
3. Η απλούστευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί να εφαρμόζεται στις πράξεις των άρθρων 20, 21, 22, 33, 
36, 138 και 141. 

Άρθρο 239 
Εφόσον τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 272, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) για μη χορήγηση 
αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στους υποκείμενους στον φόρο οι 
οποίοι δεν πραγματοποιούν καμία από τις πράξεις των άρθρων 20, 21, 22, 
33, 36, 138 και 141, στο τιμολόγιο θα πρέπει να αντικαθίσταται, εφόσον δεν 
έχει χορηγηθεί, ο εν λόγω αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή 
των αγαθών ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες και του αποκτώντος ή του 
λήπτη από άλλον αριθμό, τον λεγόμενο αριθμό φορολογικής εγγραφής, 
όπως καθορίζεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 
Άρθρο 240 
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 272, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), μπορούν, εφόσον 
έχει χορηγηθεί στον υποκείμενο στον φόρο ο αριθμός φορολογικού μητρώου 
ΦΠΑ, να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αναγραφή στο τιμολόγιο των 
ακόλουθων στοιχείων: 
1) για τις παροχές υπηρεσιών των άρθρων 44, 47, 50, 53, 54 και 55 και τις 
παραδόσεις αγαθών των άρθρων 138 και141, ο αριθμός φορολογικού 
μητρώου ΦΠΑ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή των 
αγαθών ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, 
2) για τις λοιπές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, μόνον ο 
αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή των αγαθών ή του 
παρέχοντος τις υπηρεσίες ή μόνον ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. 
[…]  

Άρθρο 7 

Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών125 

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, 
τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή 
για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για 
την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη 
προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς 
πωληθέντος αγαθού.126 

                                                 
125 Αφορά το σύνολο των λιανικών συναλλαγή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 
Μεταβατικός χαρακτήρας ενός έτους για το Δελτίο Αποστολής, την Απόδειξη Λιανικής και τα 
Έγγραφα Μεταφοράς - Επανεξέταση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 με σκοπό την πλήρη 
κατάργησή τους. 
Το άρθρο αυτό με την παρ. 5 του άρθρου 14 παύει να ισχύει από 1.1.2014. 
 
126 Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Α.Λ.Σ.) από Υπόχρεο Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΒΣ 
άρθρο 13 παρ.1).  



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 106 
 

2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις 
εξής περιπτώσεις: 
α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό 
άνω των τριάντα (30) ευρώ. 
β) Στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά,127 των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί 
λόγω διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων 
ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του 
πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής 
απόδειξης.128 
3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της 
πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή 
Φ.Π.Α.. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η 
απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες 
ελευθέριο επάγγελμα και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής 
αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο 
αυτοπαράδοσης. 
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά 
τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του 
αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται 
ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του 
πελάτη.  
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του πελάτη. 
Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή 
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του πελάτη καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του 
στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος. 
Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη 
λιανικής ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την 
ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε.129 
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής130: 
α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής 
του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο 
αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη 
πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την 

                                                                                                                                            
 
127 Δεν τα προσδιορίζει με κωδικούς στατιστικής όπως ο καταργούμενος ΚΒΣ. 
 
128 Παρ. 2 Απόδειξη Επιστροφής από Υπόχρεο Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΒΣ άρθρο 13 
παρ.1  και παρ.2 τελευταίο εδάφιο, με μικρή διαφοροποίηση) 
 
129 Δεδομένα (στοιχεία) που αναγράφονται στις Α.Λ.Σ. και Αποδείξεις Επιστροφής. (ΚΒΣ 
άρθρο 13 παρ.2, με διαφοροποίηση) 
 
130 Προσδιορίζει χρόνο έκδοσης αποδείξεων λιανικής. 
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τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της 
διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με 
εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της 
απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της 
απόδειξης αυτής. 
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 14131 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του 
άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους 
ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε 
επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση 
πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της 
μεταφοράς. 
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης 
που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης 
και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει 
εκτελεστεί.132 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις 
επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από 
τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, 
που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο 
αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη 
αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο 
συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. 
Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος 
και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά 
στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του 
πελάτη - καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου 
ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού 
φορολογικού μητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν 
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.133 
6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών 
συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εισιτηρίων 
μεταφοράς προσώπων δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο.134 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις.135 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

                                                 
131 Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών 
στον παραλήπτη, κατά περίπτωση κλπ 
 
132 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων (ΚΒΣ άρθρο 13 παρ.4) 
 
133 Εξαίρεση έκδοσης αποδείξεων (ΚΒΣ άρθρο 13 παρ.5, εκτός τριών τελευταίων εδαφίων) 
 
134 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
 
135 Έκδοση εισιτηρίων από τρίτο (Νέα διάταξη). 
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Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζεται ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει 
απόδειξη λιανικής για κάθε λιανική συναλλαγή, είτε πώληση αγαθών, είτε 
παροχή υπηρεσίας, είτε αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού. 
Με την παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόδειξης 
επιστροφής. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή 
επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι 
ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και οι λοιποί υπόχρεοι. Ρυθμίζεται 
νομοθετικά η μη αναγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις 
αποδείξεις λιανικής, που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν 
ιατρικό επάγγελμα. Στις περιπτώσεις αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού, 
απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη, 
εφόσον η αξία του αγαθού που επιστρέφεται είναι άνω των τριάντα (30) 
ευρώ. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, 
τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, 
ορίζεται ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής στις περιπτώσεις 
εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού, δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6, στις οποίες και παραπέμπουν. Για τις 
περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδονται αποδείξεις, εφόσον εκδίδονται, κατά 
περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της 
έκδοσης εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών 
συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και μεταφοράς προσώπων σε 
τρίτους. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Το άρθρο 7, σχετίζεται με τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών οι οποίες 
ορίζονται ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλότυπες και αφορούν κάθε 
πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμού τρίτου, ή παροχή 
υπηρεσίας σε φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή 
οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με 
βάση διατακτικές του ή αλλαγή πωληθέντος αγαθού. Για τον καλλιτεχνικό  
χώρο παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης εισιτηρίων θεάτρου, κινηματογράφου 
κλπ από τρίτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις.  
Ειδικόερα: 
1. Η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (για πώληση αγαθού ή παροχή 
υπηρεσίας) εκδίδεται τουλάχιστον διπλότυπη. 
2. Αυξάνεται στο ποσό των 30 ευρώ (από 15 ευρώ) τόσο για την επιστροφή 
λιανικώς πωληθέντος αγαθού όσο και για την αλλαγή λιανικώς πωληθέντος 
αγαθού, για τις οποίες δεν απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και 
της διεύθυνσης του πελάτη στην απόδειξη επιστροφής. 
3. Δεδομένα (στοιχεία) που αναγράφονται στις Α.Λ.Σ. και Αποδείξεις 
Επιστροφής.  
α. Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών δεν αναγράφεται το είδος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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β.  Για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και τηρούντες πρόσθετα 
έντυπα- βιβλία, δεν προκύπτει έκδοση απόδειξης υπηρεσιών για 
επαγγελματική χρήση, επομένως θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο. 
γ.  Στην απόδειξη παροχής υπηρεσίας που εκδίδουν οι ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελμα και πρόσθετα έντυπα- βιβλία, όταν δεν λαμβάνουν αμοιβή 
αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν» με την προϋπόθεση ότι δεν εκδίδεται 
στοιχείο αυτοπαράδοσης. 
δ.  Στην αλλαγή αγαθών όταν επιστρέφεται ποσό πάνω από 30 ευρώ, 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη (πριν το ποσό 
ήταν 15 ευρώ). 
ε.  Δεν υπάρχει οριοθέτηση για πώληση «επί πιστώσει» για τους Υπόχρεους 
Απεικόνισης Συναλλαγών με βιβλία διπλογραφικά. 
στ.  Όταν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. στις Α.Λ.Σ. και Αποδείξεις 
Επιστροφής αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα του αγαθού. 
4. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 (δημόσιο κλπ), το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί 
μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η 
παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η 
πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρμόδιες αρχές της 
πώλησης συγγραμμάτων. 
5. Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6: 
α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, 
βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών 
μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις 
μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και 
λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων,  
β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω 
δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής 
ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, 
χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις 
είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου και αντίτυπο 
αυτών παραδίδεται στον πελάτη. 
6. Έκδοση εισιτηρίων από τρίτο. 
Μπορεί να ανατίθεται σε τρίτο η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, 
κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, μεταφοράς προσώπων. 
Με Α.Υ.Ο. θα οριστούν οι όροι και προϋποθέσεις της έκδοσης εισιτηρίων. 
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Άρθρο 8 

Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών136 

1. Ο μεταφορέας με βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της 
παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς 
μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού 
μέσου, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί 
αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο 
παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» 
και παραδίδεται σ’ αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο 
παραμένει ως στέλεχος.137 
2. Το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, με βάση τα έγγραφα των 
δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5,138 εκδίδει για 
κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για το μεταφορικό γραφείο ή τον 
διαμεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την 
ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει 
τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος. 
Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του 
μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται με την 
παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση 

                                                 
136 Μεταβατικός χαρακτήρας ενός έτους για το Δελτίο Αποστολής, την Απόδειξη Λιανικής και 
τα Έγγραφα Μεταφοράς - Επανεξέταση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 με σκοπό την 
πλήρη κατάργησή τους.  
Με την παρ. 5 του άρθρου 14 παύει να ισχύει από 1.1.2014. 
 
137 Διάταξη όμοια με αυτή του καταργούμενου ΚΒΣ. Έκδοση φορτωτικής από μεταφορέα 
(ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.5) 
 
138 Προφανώς ο νομοθέτης εννοεί τα τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 τα οποία 
έχουν ως εξής:  
«Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.ΠΑ. παραδίδουν στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοσή 
τους στον παραλήπτη. 
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το 
μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του 
παραλήπτη, ο τόπος προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών.» 
Τα αντίστοιχα εδάφια της παραγράφου 7 που αναφέρει ο νόμος έχουν ως εξής: 
«Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της 
μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες 
συνθήκες της μεταφοράς. 
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος 
σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή 
καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.» 
Τα οποία αναφέρονται στην επικαιρότητα του ΔΑ και όχι στα στοιχεία που παραδίδει ο 
υπόχρεος απεικόνισης κατά την παράδοση των αγαθών στον μεταφορέα.  
Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει νομοτεχνική διόρθωση της διάταξης. 
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του μεταφορικού μέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά 
και επιστρέφεται στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα. 
Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του 
διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική 
του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι το τέλος της 
επόμενης ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς και με ημερομηνία 
έκδοσης αυτή της προηγούμενης ημέρας. 
Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής μπορεί να 
παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα εφόσον 
φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και 
επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον έλεγχο. 
Για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, 
όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη 
κατάσταση αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους 
αριθμούς των δεμάτων, το είδος και την ποσότητα των μεταφερόμενων 
αγαθών και τον τόπο του προορισμού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης 
αυτής παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής 
φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται αντίγραφο των 
τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται μόνο ο αριθμός 
κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος των αγαθών που μεταφέρονται και ο 
συνολικός αριθμός των δεμάτων.139 
3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του 
αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον 
Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τα κόμιστρα, 
β) όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη, κατ’ εντολή μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου 
τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, 
γ) την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς από το μεταφορέα, 
δ) τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, 
ε) το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, 
στ) τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την 
ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών, 
ζ) το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς, 
η) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, 
προκειμένου περί θαλασσίων μεταφορών.140 
4. Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του. 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες μεταφορικές 
επιχειρήσεις.141 
5. Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη 
για μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή 
μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή 

                                                 
139 Έκδοση φορτωτικής από μεταφορικό γραφείο ή διαμεταφορέα (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.6). 
 
140 Δεδομένα (στοιχεία) φορτωτικής (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.7). 
 
141 Φορτωτική από μεταφορέα για δικά του αγαθά (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.8). 
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για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Στην απόδειξη 
αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το 
ένα αντίτυπό της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, 
αναγράφονται: 
α) επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο, 
β) επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του 
παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το 
κόμιστρο, 
γ) επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης β΄, 
ο αριθμός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης 
του μεταφορικού μέσου, 
δ) επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοιχεία αυτού που 
καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού.142 
6. Ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας εκδίδει 
διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς σε τρία αντίτυπα:  
α) όταν επιστρέφει ποσό κομίστρων,  
β) όταν κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν 
ποσοτικές διαφορές και  
γ) σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά τρόπο, τόπο 
και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για 
κάθε άλλη διαφορά. Στο σημείωμα αυτό, που υπογράφεται από το 
μεταφορέα και τον παραλήπτη, γράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα, του 
φορτωτή ή αποστολέα και του παραλήπτη, ο αριθμός της φορτωτικής, το 
ποσό της διαφοράς των κομίστρων, καθώς και οι διαφορές που 
διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή 
αποστολέα, το δεύτερο παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο παραμένει 
ως στέλεχος.143 
7. Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί διεθνείς μεταφορές οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει γι’ αυτές τις 
μεταφορές άλλα ισοδύναμα με τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά 
προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει και η 
χώρα μας.144 
8. Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές 
δύναται να αναθέτει την έκδοση των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο 
ή σε πράκτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο 
εγγράφως στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπός του ή ο 
πράκτοράς του.145 
9. Επί μεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή με μεταφορικά μέσα δημόσιας 
χρήσης, που προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν 
παραλήπτες, μπορεί να εκδίδεται μία συγκεντρωτική φορτωτική κατά 
αποστολέα για κάθε μεταφορά, αντί της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή 

                                                 
142 Διπλότυπη Απόδειξη Μεταφοράς, αντί φορτωτικής (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.9) 
 
143 Διορθωτικό Σημείωμα Μεταφοράς (Δ.Σ.Μ.) φορτωτικής (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.10, με 
ελάχιστη διαφοροποίηση) 
 
144 Διεθνείς Μεταφορές. Έκδοση ισοδύναμων στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.11). 
 
145 Έκδοση εγγράφων μεταφορών σε τρίτο (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.12) 
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και παραλήπτη, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόμιστρο καταβάλλεται 
στο μεταφορέα από το φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική 
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η 
διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόμιστρο 
αριθμητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του μεταφορικού 
μέσου, καθώς και για κάθε παραλήπτη ο αριθμός και το είδος του 
συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η 
ποσότητα των αγαθών που προορίζονται γι’ αυτόν και ο τόπος προορισμού 
(εκφόρτωσης).146 
10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου μεταφορέας 
θεωρείται αυτός που ενεργεί τη μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με 
μεταφορικά μέσα που ανήκουν σ’ αυτόν ή εκμεταλλεύεται αυτός, και 
φορτωτής αυτός που αναθέτει στο μεταφορέα το έργο της μεταφοράς.147 
11. Ο μεταφορέας, επί μεταφοράς αγαθών με ή χωρίς παροχή και άλλων 
υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το 
ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 
1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β’ 517). Τα προαναφερόμενα 
ισχύουν και για τα μεταφορικά γραφεία ή τους διαμεταφορείς, χωρίς την 
προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς. 
Στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή της απόδειξης αναγράφονται, εκτός των 
άλλων, τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόμιστρα, τα 
μεταφερόμενα αγαθά, κατά γενική κατηγορία, το κόμιστρο ή την αμοιβή, τις 
λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.148 
12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης 
υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν. 2859/2000, εκδίδεται απόδειξη 
αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο 
στοιχείο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη 
«απόδειξη αυτοπαράδοσης».149 
13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε 
κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε 
δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του 
σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην 
έκδοση στοιχείου του παρόντος νόμου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. 
Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή 
επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς 
αμοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. 
β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαιούχο και 
στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται:  
α) αα)150 τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 10 του άρθρου 6,  

                                                 
146 Συγκεντρωτική φορτωτική (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.13). 
 
147 Ορισμός Μεταφορέα και Φορτωτή (ΚΒΣ άρθρο 16 παρ.14) 
 
148 Έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης, αντί φορτωτικής (Νέα διάταξη). 
 
149 Απόδειξη αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών  (ΚΒΣ άρθρο 14) 
 
150 Νομοτεχνικά έπρεπε να είχε αυτή την σήμανση που έθεσα και όχι σκέτο α).  
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β) αβ) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. 
Δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που 
εκδίδονται με Η/Υ,  
γ)  αγ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. 
γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε 
διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την 
εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, συνυφασμένης με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης 
της διπλότυπης απόδειξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου αυτής για κάθε πρόσωπο. 
δ) Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς 
δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση 
στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν. Επί 
καταβολής μισθών και ημερομισθίων με τη μεσολάβηση τράπεζας δεν 
απαιτείται υπογραφή της κατάστασης, εφόσον υπάρχει σχετική 
εξουσιοδότηση των δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται μία φορά με 
ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριμένου 
λογαριασμού.151 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικών 
από τους μεταφορείς, τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς για τη 
μεταφορά αγαθών και ορίζεται ο τρόπος και χρόνος έκδοσής τους, καθώς 
και το περιεχόμενό τους. …………………………………………………………. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ 
Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών καλύπτονται στο 
άρθρο 8. ……………………………………………………………………………….. 
Ειδικότερα: 
1. Έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης, …………………………………………………….. 

Άρθρο 9 

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 

1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση 
θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής 
τους, ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 
1809/1988 (Α’ 222), επί μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων 
αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την 
αρμόδια ΔΟΥ. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για 
τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, 
σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και για 
τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και 

                                                                                                                                            
 
151 Διπλότυπες Αποδείξεις Δαπανών (Δ.Α.Δ.) (ΚΒΣ άρθρο 15, με ελάχιστη διαφοροποίηση). 
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απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.152 
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, 
καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην 
επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο 
φορολογικό έλεγχο. 
Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε 
στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε 
άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που 
ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί τα βιβλία 
να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία 
και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία, μετά την ενημέρωση 
τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. 
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και των αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τηρούνται στην 
επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα.153 
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, 
καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε 
διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο 
εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία 
που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Όταν ο τόπος αποθήκευσης 
ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου 
αυτού.154 
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιμολογίων εφαρμόζονται τα εξής: 
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να μεριμνά για την 
αποθήκευση των αντιγράφων των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή 
εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, 
καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. Αντίτυπα των τιμολογίων που 
εκδίδονται εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών, παραδίδονται σε αυτόν μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι 
διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την ενημέρωση των τηρούμενων 
βιβλίων. 
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να καθορίζει τον τόπο 
αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, 
έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που 
έχουν αποθηκευτεί, μέσα στις προθεσμίες που τίθενται με την αίτηση των 

                                                 
152 Θεώρηση στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 19 παρ.1Β’, με διαφοροποίηση) 
 
153 Τήρηση βιβλίων και φύλαξη στοιχείων. Ενημέρωση βιβλίων (ΚΒΣ άρθρο 21 παρ.1, με 
διαφοροποίηση). 
 
154 Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
(ΚΒΣ άρθρο 21 παρ.1 τελευταίο εδάφιο και άρθρο 18α παρ.9 τελευταίο εδάφιο, με 
διαφοροποίηση) 
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αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος 
αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε 
μεταβολή του τόπου αυτού. 
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να 
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά 
δεδομένα, o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει 
στο εσωτερικό της χώρας τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει. 
δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική 
πράξη για την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 
του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 και σχετικά με το δικαίωμα 
πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που 
προβλέπεται στην περίπτωση στ΄, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 
υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας, τα τιμολόγια που 
εκδίδει ή λαμβάνει. 
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των 
τιμολογίων με την αρχική τους μορφή με την οποία διαβιβάσθηκαν ή 
τέθηκαν στη διάθεση του, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, όταν 
τα τιμολόγια διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα, διαφυλάσσονται με 
ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της 
προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου κάθε τιμολογίου. 
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, με ηλεκτρονικά 
μέσα τα οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση με απευθείας σύνδεση (on-line) 
πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, τιμολόγια τα οποία εκδίδει ή λαμβάνει, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και, 
όταν ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές εκείνου 
του κράτους μέλους έχουν δικαίωμα πρόσβασης, λήψης και χρήσης αυτών 
των τιμολογίων. 
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η 
διαφύλαξη δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης 
καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά 
μέσα.155 
5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα 
βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται 
δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, 
διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές 
διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή 
φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον 
των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.156 
6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα 
και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή 

                                                 
155 Διαφύλαξη τιμολογίων- Όροι- προϋποθέσεις (ΚΒΣ άρθρο 18 α  παρ.8 – 14, με 
διαφοροποίηση). 
 
156 Χρόνος διατήρησης (φύλαξης) βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 21 παρ.2). 
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(οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφιση ή 
ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη, μετά την υποβολή των περιοδικών 
δηλώσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφόσον υπάρχει και 
σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των 
φορολογικών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση της 
αρμόδιας φορολογικής αρχής στην προθεσμία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά 
για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου 
απαιτείται, προ της χρησιμοποίησής τους, σήμανση από αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Οικονομικών. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων 
λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση μη σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων 
αρχειοθέτησης.157 
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά 
μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται 
άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των 
ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου 
αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που 
εμπεριέχονται σε αυτά. 
Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευμένα 
δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόμενων φορολογικών 
στοιχείων.158 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζεται, για μεταβατικό διάστημα, ……………………………………… 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ο τόπος τήρησης των βιβλίων 
και των στοιχείων καθώς και η υποχρέωση επίδειξη αυτών άμεσα στον 
έλεγχο, όταν τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν ή 
στην προθεσμία που τίθεται από τον έλεγχο όταν αυτά τηρούνται σε άλλη 
επαγγελματική εγκατάσταση. Δεν απαιτείται στην τελευταία περίπτωση 
σχετική έγκριση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αλλά μόνο η υποβολή 
γνωστοποίησης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ο τόπος διαφύλαξης των 
βιβλίων και των στοιχείων, τα οποία μπορεί να φυλάσσονται και εκτός της 
ελληνικής επικράτειας μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που 
αφορούν, με υποβολή σχετικής γνωστοποίησης.    
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ουσιαστικά ενσωματώνονται οι σχετικές 
με τη διαφύλαξη τιμολογίων, διατάξεις του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. 
(Π.Δ.186/1992) στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών. 

                                                 
157 Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (ΚΒΣ άρθρο 21 παρ.3, με 
διαφοροποίηση) 
 
158 Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων, σε μηχανογραφική ενημέρωση (ΚΒΣ άρθρο 24 
παρ.7 τέταρτο και έκτο εδάφιο, με διαφοροποίηση). 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ο χρόνος διαφύλαξης των 
βιβλίων, των στοιχείων και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης 
δεδομένων βιβλίων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν τα φορολογικά 
στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή 
μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το χρόνο 
αποθήκευσης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 δίνεται η δυνατότητα της μη εκτύπωσης 
των αθεώρητων βιβλίων με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους δίνονται 
άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο και η αδυναμία αναπαραγωγής των 
βιβλίων και των αποθηκευμένων δεδομένων που αφορούν στοιχεία 
εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων και μη έκδοση των στοιχείων. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Διασφάλιση και απόδειξη συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων  
Οι παλαιές διαδικασίες θεώρησης στοιχείων, ………………………………………...  
Ειδικότερα: 
1. Από την ……………………………………………………………………….. 
Η θεώρηση αυτή παύει από 1.1.2014. 
Παρατηρήσεις: 
2. …………………………………………………………………………………….   
3. Τήρηση βιβλίων και φύλαξη στοιχείων. Ενημέρωση βιβλίων. 
Τα βιβλία τηρούνται και τα στοιχεία φυλάσσονται ως εξής: 
 Στην επαγγελματική εγκατάσταση. 
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με άμεση επίδειξη στο φορολογικό 
έλεγχο. 
 Σε διαφορετικό τόπο 

Με γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. (όχι έγκριση) και να επιδεικνύονται στην 
Φορολογική Αρχή στην προθεσμία που ορίζει αυτή. 
 Στον τόπο άσκησης της δραστηριότητας για τα πρόσθετα έντυπα (βιβλία) 
του άρθρου 4 παρ. 23 

Ενημέρωση βιβλίων. Μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με 
τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία, με σχετική 
γνωστοποίηση, επίδειξη στην φορολογική αρχή και επιστροφή τους στην 
επαγγελματικής τους εγκατάσταση μετά την ενημέρωσή τους. 
4. Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων μετά την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (ΚΒΣ άρθρο 21 παρ.1 τελευταίο εδάφιο και άρθρο 
18α παρ.9 τελευταίο εδάφιο, με διαφοροποίηση) 
 Φυλάσσονται και εκτός Ελλάδος με επίδειξη στη φορολογική αρχή, σε 
προθεσμία που ορίζεται από αυτή. 
 Όταν αποθηκεύονται εκτός Ελλάδος γίνεται γνωστοποίηση. 
5. Διαφύλαξη τιμολογίων- Όροι- προϋποθέσεις. 
Ουσιαστικά ενσωματώνονται οι διατάξεις του άρθρου 18 α  (παρ. 8-14) του 
Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στη διαφύλαξη των τιμολογίων (αποθήκευση 
αντιγράφων, τόπος αποθήκευσης, αποθήκευση χωρίς ηλεκτρονικά μέσα, 
αποθήκευση σε χώρα που δεν υπάρχει αμοιβαία συνδρομή, μορφή 
διαφύλαξης τιμολογίων, δικαίωμα πρόσβασης σε αποθήκευση με 
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ηλεκτρομαγνητικά μέσα on- line σύνδεση), ενώ συγχρόνως οριοθετείται ο 
όρος «διαφύλαξη τιμολογίων με ηλεκτρομαγνητικά μέσα» που σημαίνει 
διαφύλαξη δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης 
καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
6. Χρόνος διατήρησης (φύλαξης) βιβλίων και στοιχείων. 
Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά των εγγραφών και τα 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα διατηρούνται μέχρι το χρόνο παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και όσο χρόνο εκκρεμεί η 
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ. 
Ο χρόνος παραγραφής στη φορολογία εισοδήματος (Ν. 2238/1994 άρθρο 84) 
είναι 5 έτη από του τέλους του έτους επίδοσης της δήλωσης. 
7. Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
Η δυνατότητα διαφύλαξης όλων των στοιχείων (εκδοθέντων- ληφθέντων) 
και των συνοδευτικών, σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, σε μικροφίλμ ή σε 
ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι, CD- ROM τεχνολογία WORM) με 
φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση, επιτρέπεται για όλους τους Υ.Α.Σ. και όχι για 
συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών (επιχειρήσεις του Δημοσίου, 
τράπεζες, επιχειρήσεις πλήρους εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.) που προέβλεπαν οι 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
Προϋπόθεση να είναι στη διάθεση της φορολογικής αρχής στην προθεσμία 
που ορίζει αυτή. 
8. Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων, σε μηχανογραφική ενημέρωση. 
Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, εφόσον φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
αποθήκευσης και με την προϋπόθεση άμεσης εκτύπωσης όταν ζητηθεί από 
τον φορολογικό έλεγχο. 

Άρθρο 10 

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις159, για μηχανογραφική 
επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που 
πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την 
εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από 
χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή 
είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων 
δικαιωμάτων. 
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο 
για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι 
ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.160 
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή 
εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 

                                                 
159 Βλέπε παράρτημα  
160 Υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση. Υπόχρεα πρόσωπα (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.1α και 
παρ.4, με διαφοροποίηση) 
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προσώπων, λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS).161 
3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το 
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον Α.Φ.Μ. 
του υπόχρεου και το έτος που αφορούν. 
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο 
Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών 
κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών 
στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α.. 
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, 
εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει 
εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.162 
4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή 
πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. 
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο 
επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους 
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 
58).163 
5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού: 
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για 
τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα 
του άρθρου 1 και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με 
την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - 
χρήστες πιστωτικών καρτών, 
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για 
τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν 
από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις 
που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις 
τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - 
χρήστες πιστωτικών καρτών, 
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις 

                                                 
161 Εισαγωγές- Εξαγωγές. Στοιχεία από Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.2, με 
διαφοροποίηση) 
 
162 Περιεχόμενο καταστάσεων (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.3α και παρ.1α δεύτερο εδάφιο, με 
διαφοροποίηση) 
 
163 Χρόνος και τρόπος υποβολής καταστάσεων (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.1 πρώτο εδάφιο, με 
συμπλήρωση - διαφοροποίηση ) 
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αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών 
ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της 
χώρας, 
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις 
εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.164 
6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου 
που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε 
περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη 
εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των 
εκχωρούμενων επιταγών. 
Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα 
φορολογικά στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που 
αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα 
προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον 
αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω 
αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, 
για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του 
άρθρου 6, μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας. Από την ως άνω 
υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
Κατ’ εξαίρεση, των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται ο 
συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.165 
7. Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, 
παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς για 
συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ αναγράφεται και ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου του συναλλασσομένου.166 Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού 
προσώπου αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας. 
Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών 
συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και 
του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν.167 Επίσης αναγράφεται 
υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για 
εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού.168 

                                                 
164 Εξαιρέσεις υποβολής καταστάσεων (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.5, με διαφοροποίηση και νέα 
περίπτωση - δ - εξαίρεσης) 
 
165 Συναλλαγές με επιταγή ή με τραπεζικό λογαριασμό για αξίες πάνω από 3.000 ευρώ (ΚΒΣ 
άρθρο 18 παρ.2 πέντε τελευταία εδάφια, με διαφοροποίηση) 
 
166 Νέα διάταξη που χρήζει διευκρίνισης σε συνδυασμό με το επόμενο εδάφιο και το άρθρο 
20 του Ν. 3842/2010. 
 
167 Νέα διάταξη που –κατά την γνώμη μας- χρήζει συσχετισμού με το προηγούμενα εδάφια 
και προηγούμενη υποσημείωση. 
 
168 Υποχρεωτική αναγραφή του Α.Φ.Μ. (ΚΒΣ άρθρο 13 παρ.4, τρία τελευταία εδάφια). 
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8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και 
ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία 
στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων 
περί φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται 
εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την 
ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. 
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και 
από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που 
είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του 
ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.169 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται οι καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα 
υπόχρεα πρόσωπα, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς φορολογικούς ελέγχους. 
Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποβολή των ακόλουθων 
καταστάσεων και ισοζυγίων, δεδομένου ότι, διαπιστώθηκε ότι δεν 
εξυπηρετούσαν τον διασταυρωτικό φορολογικό έλεγχο: 
α.  Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου 
γιατρών. 
β. Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών - αποθέτες, 
που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης. 
γ. Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού 
λεωφορείου. 
δ. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης 
από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα αναγκαία για 
διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών 
λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόμενο των καταστάσεων της 
παραγράφου 1 και απλοποιείται το περιεχόμενο αυτών με την κατάργηση 
της  υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος, της διεύθυνσης και της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των 
καταστάσεων της παραγράφου 1 και ορίζεται ρητά ότι, οι συγκεντρωτικές 
καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58). 
Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής 
των καταστάσεων της παραγράφου 1 και ορίζεται, για πρώτη φορά, η μη 
υποχρέωση υποβολής για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και 
τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. 

                                                                                                                                            
 
169 Βάρος απόδειξης συναλλαγής (ΚΒΣ άρθρο 18 παρ.9, με προσθήκη). 
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Με την παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος της απόδειξης των συναλλαγών με 
επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη των πραγματικών αντισυμβαλλομένων στις συναλλαγές. Με τις νέες 
διατάξεις αναπροσαρμόζεται το όριο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων 
αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τα αγροτικά προϊόντα, 
ώστε να υπάρχει κοινό όριο (3.000 €) με τα λοιπά φορολογικά στοιχεία αξίας 
και ορίζεται ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων 
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μεταξύ 
μητρικής και θυγατρικής. 
Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. στα 
εκδιδόμενα, από τα πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά εισπράξεων και 
πληρωμών τοις μετρητοίς, ποσού άνω των 12.000€, καθώς και στην 
εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού. 
Με την παράγραφο 8 ορίζεται το βάρος της απόδειξης των συναλλαγών και 
ορίζεται, για πρώτη φορά, ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των 
συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο 
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Διασφάλιση και απόδειξη συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων  
Οι διαδικασίες απεικόνισης  στοιχείων και πληροφοριών για τις 
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών  καλύπτονται μέσα από τις 
διατάξεις του άρθρου 10, ο όγκος όμως των στοιχείων που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι σημαντικός και δεν θα οδηγήσει σε ένα 
αποτελεσματικότερο απόμακρο έλεγχο (desk top audit) από τις εφορείες. Για 
τον έλεγχο των διενεργηθέντων συναλλαγών τηρείται η παλαιότερη διάταξη 
για συναλλαγές αξίας €3.000. Πρόσθετα για συναλλαγές φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των δώδεκα χιλιάδων €12.000 που 
ενεργούνται από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται και η 
αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσομένου. 
Ειδικότερα: 
1. Υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση. Υπόχρεα πρόσωπα. 
Υπόχρεα πρόσωπα υποβολής Καταστάσεων πελατών- προμηθευτών, για 
διασταύρωση είναι οι Υ.Α.Σ., τα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 1 (Δημόσιο, 
Ν.Π. κ.λπ.) και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. μόνο για τα 
τιμολόγια που μπορούν οι ίδιοι να εκδίδουν για την πώληση των προϊόντων 
τους, για το σύνολο της παραγωγής τους. 
2. Εισαγωγές- Εξαγωγές. Στοιχεία από Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS  
Τα στοιχεία για διασταύρωση των εισαγωγών- εξαγωγών λαμβάνονται από 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS). 
Οι τελωνειακές αρχές δεν στέλνουν αντίτυπα αδειών- διασαφήσεων που 
προέβλεπαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 20 παρ. 2). 
3. Περιεχόμενο καταστάσεων  
 Οι καταστάσεις δεν απαιτείται να υποβάλλονται κατά αλφαβητική σειρά. 
 Δεν αναγράφονται το επάγγελμα και οι διευθύνσεις. 
4. Η εξαίρεση αυτή είναι επιβεβλημένη γιατί αλλιώς θα είχαμε διπλή 
υποβολή. Η ερμηνευτική ΕΔΥΟ πρέπει να δώσε σαφέστατες εξηγήσεις και 
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επιτέλους πρέπει να εκδωθούν οι ΑΥΟ για την υλοποίηση του άρθρου 20 του 
Ν. 3842/2010. 
5. Χρόνος και τρόπος υποβολής καταστάσεων (ΚΒΣ άρθρο 20 παρ.1 πρώτο 
εδάφιο, με συμπλήρωση - διαφοροποίηση ) 
 Οι καταστάσεις (Κ) υποβάλλονται μέχρι 25 Ιουνίου κάθε χρόνο για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
 Οι Κ υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδίκτυο 
της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). 
 Οι Κ δεν υποβάλλονται όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη 
Γ.Γ.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3842/2010. 
6. Εξαιρέσεις υποβολής καταστάσεων. 
Νέα εξαίρεση από την υποβολή καταστάσεων για τα ασφάλιστρα, τις 
επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις ασφαλίστρων που 
αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες 
πράξεις. 
 Οι τράπεζες απαλλάσσονται της υποβολής Κ ακόμη και για τους τόκους 
καταθέσεων και για τους τόκους και προμήθειες που λαμβάνουν ή χορηγούν 
στα πρόσωπα του άρθρου 1 (Υ.Α.Σ.), στα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 1 
(Δημόσιο, Ν.Π., κ.λπ.) και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όμως 
για τις προμήθειες από κατόχους- χρήστες πιστωτικών καρτών των 
παραπάνω προσώπων υποβάλλονται Κ. 
 Τα πρόσωπα του άρθρου 1 (Υ.Α.Σ.) και τα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ. 
1 (Ν.Π., κ.λπ.) για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις 
εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, που αναγράφονται στα συμβόλαια ή στις 
πρόσθετες πράξεις. 
Καταργείται η υποβολή των εξής καταστάσεων και ισοζυγίων: 
1. Η κατάσταση με τους γιατρούς (του βιβλίου μεριδολογίου γιατρών) 
2. Η κατάσταση αποθετών (του βιβλίου αποθήκευσης) 
3. Η κατάσταση δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων 
4. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων για τον υπόχρεο 
τήρησης λογιστικών βιβλίων. 
7. Παρόμοια διάταξη με αυτή του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010, με την 
διαφορά ότι  η παρούσα διάταξη απαιτεί απλώς τραπεζικό λογαριασμό ενώ η 
διάταξη του άρθρο 20 του νόμου 3842/2010 ορίζει –κατά την γνώμη σωστά- 
επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό για τον οποίο αίρεται το τραπεζικό 
απόρρητο και δεν γίνονται χρεώσεις για τις κινήσεις αυτές. 
8. Και για τα αγροτικά προϊόντα το ποσό της συναλλαγής ορίζεται 3.000€ 
αντί τα 1.000€ που είναι με τον καταργούμενο ΚΒΣ. 
9. Επιτέλους καταργεί τον υφιστάμενο με τον ισχύοντα μέχρι 31.12.2012 
περιορισμό των συμψηφισμών. Κατά την γνώμη μας πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με το νέο πνεύμα και οι τυχόν παραβάσεις που 
διαπιστώθηκαν με τις προηγούμενες διατάξεις, σε συνδυασμό με το υπό 
κατάρτιση νέο ποινολόγιο. 
10. Συναλλαγές με επιταγή ή με τραπεζικό λογαριασμό για αξίες πάνω από 
3.000 ευρώ. 
α. Το όριο των 3.000 ευρώ, για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη 
του στοιχείου (για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών), με επιταγή ή με τραπεζικό 
λογαριασμό ισχύει και για τις αγορές αγροτικών προϊόντων, από πρόσωπα 
που παράγουν τα προϊόντα αυτά. 

http://www.gsis.gr/
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β. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων. 
11. Υποχρεωτική αναγραφή του Α.Φ.Μ.. 
12. Είναι  επιβεβλημένο να συσχετιστεί με την σχετική διάταξη του άρθρου 
20 του Ν. 3842/2010 με την έκδοση της προβλεπόμενης ΑΥΟ για την 
υλοποίηση και να ανοίξει η σχετική υπηρεσία του taxis γιατί παρατηρούνται 
φαινόμενα μαύρης αγοράς από διάφορους ιστότοπους και όχι μόνο. 
13. Βάρος απόδειξης συναλλαγής. 
Δίνεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων των συναλλασσομένων 
από τη βάση δεδομένων ή αρχείο Υ.Α.Σ., που είναι διαθέσιμα στη Γ.Γ.Π.Σ. 
του Υπουργείου Οικονομικών, με κάμψη του φορολογικού απορρήτου. 
 

Άρθρο 11 

Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής 

1. Ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, μετά από εισήγηση του 
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών 
μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του: 
α) να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά 
διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών 
εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών, 
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από την τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην 
περίπτωση που εκτιμάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα 
υπερβεί το όριο των ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 4 του άρθρου 
3.170  
2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο 
ο οποίος: 
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του 
από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του 
δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για 
παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού, τέλη ή εισφορές που 
βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των 
υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι 
χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια 
όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί 
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, 
κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο 
κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις 

                                                 
170 Δικαιώματα Οικον. Επιθεωρητή, με εισήγηση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.  (ΚΒΣ άρθρο 11 
παρ.1γ και άρθρο 36 παρ.2 α. αα, με διαφοροποίηση). 
Τα δικαιώματα που είχε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., για μη έκδοση ή διαφορετικού τρόπου 
έκδοσης Δ.Α. μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και της απαλλαγής τήρησης 
βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων, μεταβιβάζονται στον Οικον. Επιθεωρητή, με εισήγηση του 
προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. 
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ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή 
της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας, 
β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης 
οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς 
από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. μπορεί, με απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου 
αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της 
οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 
Το όριο της περίπτωσης α' ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης 
βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων 
των χρεών προς τα Επιμελητήρια.171 
Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
μπορεί να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά ασφαλιστικά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από 
άλλες μη φορολογικές ασφαλιστικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα 
αναγγέλλεται εγγράφως στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, 
πρόσωπα.  
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.172 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Αρχής για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Δικαιώματα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., κατά τη θεώρηση στοιχείων  
Τα δικαιώματα του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για μη θεώρηση στοιχείων (για 
ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 6.000 ευρώ, μη υποβολή δηλώσεων κ.λπ.) 
παύουν να ισχύουν από 1.1.2014. 
Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από τα 10 αποφασιστικά δικαιώματα που είχε με 
το άρθρο 36 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., ουσιαστικά δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα. 
 

Άρθρο 12 

Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών 

Ο Υπουργός των Οικονομικών εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 1-11 και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και 
αποφάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας. 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη 
ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών και της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 
 

                                                 
171 Οι οφειλές στο δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς ορίζεται στις 6.000€. 
 
172 Δικαιώματα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., κατά τη θεώρηση στοιχείων (ΚΒΣ άρθρο 36 παρ.8) 
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Άρθρο 13 

Θέση σε ισχύ 

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013.  
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται 
ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών. 
 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε 
θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα 
και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.173, 174 
2.Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977, Α’ 34) και του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), μετά την ισχύ του παρόντος 
νόμου νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12. 
3.Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή σε βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 15 έως και 
22 του άρθρου 4 και όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας 
νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 2 έως και 14 του 
άρθρου 4. 
4.Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής 
Λογιστικών Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων175 
εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέματα που 
ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 
2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Ομάδα Εργασίας, 
προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30.06.2013 τις 
προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων 
από τον παρόντα Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που 
απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία. »176  

                                                 
173 Με την υπό έκδοση ΕΔΥΟ  πρέπει να οριστούν επακριβώς ποιες διατάξεις του 
καταργούμενου ΚΒΣ διατηρούνται και να γίνει πλήρης αναφορά των λύσεων και ΕΔΥΟ που 
διατηρούνται σε ισχύ με τον ΚΦΑΣ, όπως είχε γίνει με την πολύ πλήρη ΕΔΥΟ 3/1992. 
 
174 Κάθε αντίθετη διάταξη των άρθρων 1-11 παύει να ισχύει όπως και ΕΔΥΟ και έγγραφα 
των διατάξεων αυτών. 
 
175 Καταργούνται Κ.Ε.Λ.Β.- Ε.Λ.Α.- Ε.Λ.Β. (ΚΒΣ άρθρο 39 παρ.5, παρόμοια διάταξη) 
Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Κ.Ε.Λ.Β.), Επιτροπής Λογιστικών 
Αμφισβητήσεων (Ε.Λ.Α.) και Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) εξακολουθούν να 
ισχύουν για θέματα που ρυθμίζονται από αυτές και με την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι 
υποχρεώσεις από τον Κ.Φ.Α.Σ. 
 
176 Μεταβατικός (συγκεκριμένος) χρόνος ισχύος ορισμένων διατάξεων (Νέα διάταξη) 
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2. α. Τα τρία πρώτα εδάφια ……………………………………………………………………….. 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
Με το άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης 
και βελτίωσης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών, μέσω της επεξεργασίας των σχετικών διατάξεων από Ομάδα 
Εργασίας που θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θα 
ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 30.06.2013. Οι ρητά απαριθμούμενες στη 
διάταξη αυτή, καθώς και σε άλλες διατάξεις του Κώδικα, διατάξεις παύουν 
να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.  
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
1. Με την υπό έκδοση ΕΔΥΟ  πρέπει να οριστούν επακριβώς ποιες διατάξεις 
του καταργούμενου ΚΒΣ διατηρούνται και να γίνει πλήρης αναφορά των 
λύσεων και ΕΔΥΟ που διατηρούνται σε ισχύ με τον ΚΦΑΣ, όπως είχε γίνει με 
την πολύ πλήρη ΕΔΥΟ 3/1992. 
2. Κάθε αντίθετη διάταξη των άρθρων 1-11 παύει να ισχύει όπως και ΕΔΥΟ 
και έγγραφα των διατάξεων αυτών. 
3. Καταργούνται Κ.Ε.Λ.Β.- Ε.Λ.Α.- Ε.Λ.Β.  
Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Κ.Ε.Λ.Β.), 
Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων (Ε.Λ.Α.) και Επιτροπής Λογιστικών 
Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) εξακολουθούν να ισχύουν για θέματα που ρυθμίζονται από 
αυτές και με την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι υποχρεώσεις από τον 
Κ.Φ.Α.Σ. 
4. Μεταβατικός (συγκεκριμένος) χρόνος ισχύος ορισμένων διατάξεων  
Οι διατάξεις του άρθρου 5 (Δελτίο Αποστολής), 7 (Αποδείξεις Λιανικών 
Συναλλαγών) και 8 (Έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών) 
παύουν να ισχύουν από 1.1.2014. Προς τούτο με ΑΥΟ συστήνεται ειδική 
Επιτροπή για την απλοποίηση, βελτίωση και τροποποίηση του Κ.Φ.Α.Σ., 
σύμφωνα με την εμπορική και λογιστική νομοθεσία. 
 

                                                                                                                                            
Οι διατάξεις του άρθρου 5 (Δελτίο Αποστολής), 7 (Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών) και 8 
(Έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών) παύουν να ισχύουν από 1.1.2014. 
Προς τούτο με ΑΥΟ συστήνεται ειδική Επιτροπή για την απλοποίηση, βελτίωση και 
τροποποίηση του Κ.Φ.Α.Σ., σύμφωνα με την εμπορική και λογιστική νομοθεσία. 
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VII. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΦΑΣ. 

Α. ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)   ΠΟΛ 1004177  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β' 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο:2103638389  
2103610030  
2103610065 
 
Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών». 
 
ΓΕΝΙΚΑ. 
Όπως είναι γνωστό στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 222 (τεύχος Α') 
με ημερομηνία 12/11/2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016/ 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» με του οποίου τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο θέμα, καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και 
Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, και 
αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(Κ.Φ.Α.Σ.). 
Ήδη με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1207/14.11.2012 κοινοποιήθηκαν οι ως άνω 
διατάξεις για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών και των φορέων των 

                                                 
177  Οδύνεν όρος έτεκεν μυν!!!  53 ημέρες για  να αντιγραφεί ο νόμος σε εγκύκλιο και να 
γίνει πλημμελής  συσχέτιση με τον καταργηθέντα ΚΒΣ για να μας πουν ότι οι λύσεις που 
έχουν δοθεί εξακολουθούν να ισχύουν!!!!!!!!!!!! Ίσως για  να ρυθμίσουν τα δικά τους βλέπε 
παρ. 2 άρθρου 3 (β. συγγραφέας …………). 
Ακόμη ότι:  οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα 
φορολογικά τους στοιχεία βάσει των όσων ορίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) (π.χ. ενιαία αρίθμηση, χρήση σειρών, διόρθωση ή 
διαγραφή περιεχομένου στοιχείων, αντίτυπα στοιχείων, προσθήκη προαιρετικού 
περιεχομένου), προαιρετικά και εφόσον το επιθυμούν, χωρίς ωστόσο να ορίζεται η 
υποχρέωση αυτή από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου 
Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών». 
Ημερομηνία: 07/01/2013 14:48:27ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ 
Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
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υπόχρεων σε εφαρμογή τους. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες 
και λεπτομερείς διευκρινίσεις για την εφαρμογή των προαναφερομένων 
διατάξεων όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 4 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 
ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012 (οι 
τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά το άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά άρθρο και παράγραφο τα ακόλουθα:  
 

Άρθρο 1 
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν 
υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην 
επιτηδευματίες).  
Ειδικότερα: 
Παράγραφος 1. 
Υπόχρεα ημεδαπά πρόσωπα. 
Με την παράγραφο αυτή ορίζονται ως υπόχρεοι: 
 Το ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 του ν. 
2238/1994 (ήτοι τα φυσικά πρόσωπα, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 
εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή 
επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή 
αφανείς εταιρείες). 
 Το ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 
2238/1994, ήτοι οι ανώνυμες εταιρείες, οι δημόσιες, δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις 
τους, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων. Τα τελευταία 
από τα ως άνω πρόσωπα εφαρμόζουν μερικώς τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσης. 
 Η κοινοπραξία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 
4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 Α711-4-2012). Στην εν λόγω κοινοπραξία μπορεί να 
συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, 
υπόχρεο ή μη εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και ο σκοπός της 
μπορεί να είναι η διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής πράξης, όχι 
απαραίτητα συγκεκριμένης και γενικά δεν απαιτείται η κάλυψη των 
προϋποθέσεων, που τίθεντο με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Για την εν λόγω κοινοπραξία 
εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 293 
του πιο πάνω αναφερομένου νόμου (4072/2012), αναλόγως οι διατάξεις για 
την ομόρρυθμη εταιρεία. Σημειώνεται ότικοινοπραξίες που είχαν συσταθεί με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 Οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα που συστήνεται με βάση ειδική 
διάταξη νόμου. 
Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα είναι υπόχρεα εφαρμογής των 
διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. για την δραστηριότητα που ασκούν στην Ελληνική 
Επικράτεια, από την άσκηση της οποίας αποβλέπουν στην απόκτηση 
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εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από 
ελευθέρια επαγγέλματα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. 
Παράγραφος 2. 
Υπόχρεα αλλοδαπά πρόσωπα. 
Με την παράγραφο αυτή ορίζονται ως υπόχρεοι: 
 Κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ανεξάρτητα από την μορφή του (δηλαδή 
φυσικό πρόσωπο, Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ο.Ε., κ.λπ.) 
 Οποιαδήποτε νομική οντότητα που συστήνεται με βάση ειδική διάταξη 
νόμου. 
Τα πρόσωπα αυτά είναι υπόχρεα πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του 
Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον διαζευκτικά ή αθροιστικά: 
α) αποκτούν πραγματική - φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα (όπως 
γραφείο, αποθήκη, κατάστημα, κ.λπ.) 
β) αποβλέπουν στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, 
γεωργική και από οποιαδήποτε επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα και 
εκ του λόγου αυτού αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και 
γ) ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ή 
πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. 
Σημειώνεται ότι το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
είναι μερικώς υπόχρεο εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. σύμφωνα 
και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. 
 

Άρθρο 2 
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 

Παράγραφος 1. 
Οριοθέτηση περιεχομένου βιβλίων και στοιχείων. 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής είναι γενικού περιεχομένου και οριοθετεί 
γενικά το περιεχόμενο (δεδομένα) των βιβλίων και των στοιχείων, από το 
οποίο θα πρέπει να παρέχονται στον φορολογικό έλεγχο όλες οι 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση όλων των 
φορολογικών υποχρεώσεων του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών. 
Παράγραφος 2. 
Γλώσσα και νόμισμα τήρησης βιβλίων και στοιχείων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, τα βιβλία και τα στοιχεία 
(κατ' αρχήν) τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα 
(ευρώ), εκτός εάν νομίμως επιτρέπεται η τήρησή τους κατά διάφορο τρόπο. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία, αυτά μπορεί να 
διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και νόμισμα για τις συναλλαγές με το 
εξωτερικό, ενώ για τις συναλλαγές εντός την ελληνικής επικράτειας 
επιτρέπεται η διατύπωσή τους σε ξένη γλώσσα και νόμισμα μόνο για τα 
τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, συνενωμένα ή μη με 
στοιχεία διακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 
ποσό του οφειλόμενου φόρου να εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του 
κράτους-μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η 
παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. 
Σημειώνεται ότι, η φορολογική αρχή μπορεί, όταν κρίνει απαραίτητο για 
λόγους ελέγχου, να ζητά από ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να μεταφραστούν τα στοιχεία που 
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έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα και νόμισμα και να παραδοθούν σε αυτή 
εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζει η ίδια. 
Παράγραφοι 3, 4, 6 και 8. 
Δικαιολογητικά εγγραφών - Συγχώνευση βιβλίων και στοιχείων - 
Υποχρεώσεις χρήσης λογισμικού των επιχειρήσεων. 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών είναι αντίστοιχα ομοίου περιεχομένου 
με τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 2), 25 (παρ. 4), 19 (παρ. 4) και 23 
(παρ. 2) περίπτωση β' του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 5. 
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο - Έκδοση και λήψη αυτού - Διασφάλιση της 
αυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο 
οι διατάξεις των άρθρων 217, 232, 233 και 236 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του 
Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όσον 
αφορά τους κανόνες τιμολόγησης. 
Ειδικότερα, ως προς τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, 
διευκρινίζονται τα εξής: 
 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται και λαμβάνεται 
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα για τα 
έντυπα (χάρτινα) τιμολόγια (άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).  
 Όσον αφορά τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, αυτό πρέπει να 
εκδίδεται και να παραλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό μορφότυπο, 
η επιλογή του οποίου αποφασίζεται από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών.  
 Συνηθισμένοι μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα 
μηνύματα (όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων (π.χ. ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF ή μια 
τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή). 
 Σημειώνεται ότι, όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική 
μορφή δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια που 
δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. μέσω λογιστικού λογισμικού ή 
μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και 
λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Από την 
άλλη πλευρά, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, 
σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι επίσης δυνατή, η 
αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η 
μετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια. 
 Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή 
ένα τρίτο μέρος που ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση της 
αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε να μπορεί να 
παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
μπορεί είτε να μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, π.χ. μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω 
ενός ή περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή να διατίθεται και να είναι 
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προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης 
μεθόδου. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι 
η αποδοχή του από τον αποκτώντα τα αγαθά ή τον λήπτη των υπηρεσιών. Σε 
κάθε περίπτωση, η απόφαση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων αποτελεί 
ζήτημα που προκύπτει αποκλειστικά από τη συμφωνία μεταξύ των 
συναλλασσομένων, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένος τύπος αυτής (π.χ. 
γραπτή συμφωνία, επίσημη ή ανεπίσημη, προφορική, σιωπηρή συμφωνία 
κ.λπ.). 
 Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οφείλουν να διασφαλίζουν την 
αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχομένου και την 
αναγνωσιμότητα των τιμολογίων που εκδίδουν ή λαμβάνουν ανεξάρτητα από 
την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τους, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
έκδοσης και της λήξης της περιόδου φύλαξής τους. 
Όσον αφορά τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, ο 
εκδότης πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε 
πράγματι από τον ίδιο ή στο όνομά του και εκ μέρους του, ενώ ο λήπτης 
πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο που ελήφθη 
προέρχεται από τον προμηθευτή ή τον εκδότη του τιμολογίου. 
Αναφορικά με την ακεραιότητα του περιεχομένου, οι υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών (εκδότης και λήπτης τιμολογίων), μπορούν και οι 
δύο, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο 
θα εκπληρώσουν την εν λόγω υποχρέωση, ή μπορούν να συμφωνήσουν από 
κοινού, για παράδειγμα, μέσω μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως είναι 
η EDI ή οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. 
Τέλος όσον αφορά την υποχρέωση αναγνωσιμότητας του τιμολογίου 
πρέπει να διασφαλίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι για το χρονικό διάστημα 
από την έκδοση μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόμενο του 
τιμολογίου είναι ευανάγνωστο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να 
χρειάζεται υπερβολική εξέταση ή ερμηνεία, π.χ. μηνύματα EDI, XML και άλλα 
δομημένα μηνύματα στην αρχική τους μορφή δεν θεωρούνται αναγνώσιμα 
από τον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ μετά από μια διαδικασία μετατροπής 
μπορεί να θεωρηθούν αναγνώσιμα. 
Σημειώνεται ότι η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του 
περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί ενδεικτικά να 
διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους: 
 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.δ. 150/2001 - ΦΕΚ Α' 125). 
 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI). 
 Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 
1809/1988 (ΦΕΚ Α'222). 
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις συναλλαγές με ιδιώτες, για τις 
οποίες δύνανται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αντίτυπα των 
φορολογικών στοιχείων που προορίζονται για αυτούς, υπό τον όρο της 
αποδοχής του τρόπου αυτού αποστολής από τους λήπτες τους - ιδιώτες. 
Παράγραφος 7. 
Ενημέρωση των βιβλίων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή μη λειτουργίας 
του λογισμικού. 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης 
του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται, χωρίς να 
απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης, η ενημέρωση όλων των βιβλίων, 
ημερολογίων και καταστάσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων απογραφής 
καθώς και του λογαριασμού 94 που τηρείται κατά τα οριζόμενα από τις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού. Δεν 
παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης των δεδομένων των συναλλαγών 
ορισμένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (ιατροί, κέντρα αισθητικής, 
χώροι στάθμευσης, εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας κ.λπ.) που 
ορίζονται από την παράγραφο 23 του άρθρου 4. Έτσι σε περίπτωση βλάβης, 
οι εν λόγω υπόχρεοι θα πρέπει να καταχωρούν τα δεδομένα των 
συναλλαγών χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα μέχρι την αποκατάσταση της 
βλάβης. Η παράταση αυτή, που ισχύει όσο χρόνο διαρκεί η βλάβη, δεν 
μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση λόγω της βλάβης και της 
ενημέρωσης των βιβλίων δεν παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των κατά 
περίπτωση δηλώσεων φορολογικών αντικειμένων. Ειδικότερα, όσον αφορά 
την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή μη 
λειτουργίας του λογισμικού, αυτονόητο είναι ότι αυτή γίνεται με τη χρήση 
χειρόγραφων στελεχών, τα οποία είναι θεωρημένα μόνο για τα στοιχεία για 
τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους από τις επιμέρους διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα (άρθρο 9). 
Τέλος, τονίζεται ότι οι λοιπές δυνατότητες και υποχρεώσεις που τίθεντο με 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του προϊσχύσαντος KB.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών και εφόσον βέβαια 
δεν ορίζεται με τις διατάξεις άλλου άρθρου του Κ.Φ.Α.Σ., παύουν να ισχύουν 
(όπως ενιαία αρίθμηση βιβλίων και στοιχείων, τήρηση θεωρημένου βιβλίου 
κωδικής αρίθμησης κ.λπ.) Αυτονόητο είναι ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα φορολογικά τους 
στοιχεία βάσει των όσων ορίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) (π.χ. ενιαία αρίθμηση, χρήση σειρών, 
διόρθωση ή διαγραφή περιεχομένου στοιχείων, αντίτυπα στοιχείων, 
προσθήκη προαιρετικού περιεχομένου), προαιρετικά και εφόσον το 
επιθυμούν, χωρίς ωστόσο να ορίζεται η υποχρέωση αυτή από τις διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα. 
 

Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 

Παράγραφος 1. 
Υποχρεώσεις Δημοσίου και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα κ.λπ. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται οι υποχρεώσεις 
εφαρμογής διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. των προσώπων που ορίζονται από 
αυτήν. Οι διατάξεις αυτές είναι όμοιες με τις αντίστοιχες διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και 
δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 2. 
Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που 
ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του 
ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό 
τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις: 
 Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών 
ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και 
αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον 
αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η 
συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης 
επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και 
μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν 
η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης 
επιχείρησης. 
 Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή 
πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να 
εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις 
αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει 
υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ 
Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω 
ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την 
αξία των πωλούμενων αγαθών. 
Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον 
χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό 
πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα 
ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά. 
Αλλά πρόσωπα μη υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. 
είναι: 
α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 
του Φ.Π.Α. και το εισόδημά του από την άσκηση της δραστηριότητάς του 
αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. 
Έτσι υπόχρεοι εφαρμογής είναι ο αγρότης: 
αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό 
αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την 
πώληση αυτή 
β) ο συγγραφέας και ο εισηγητής δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή 
συνταξιούχος, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. 
για άλλη δραστηριότητα.178 
Νέοι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. 
Με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ. είναι υπόχρεοι εφαρμογής του ορισμένα πρόσωπα 
που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
Κ.Β.Σ. δεν χαρακτηρίζονταν ως επιτηδευματίες. Τα πρόσωπα αυτά είναι: 
α) Το φυσικό πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και σύμφωνα με την 

                                                 
178 Αιδώς Αργείοι !!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α') δεν θεωρείται 
ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
β) Το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα 
εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το εισόδημά του φορολογείται στη Ζ1 πηγή. 
Εάν φορολογείται στη Ζ3 πηγή τότε μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
προαναφερόμενης παραγράφου 2, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται από αυτές. 
γ) Οι παραπάνω αναφερόμενοι αγρότες. Τα παραπάνω πρόσωπα που από 
1/1/2013 είναι υπόχρεα, για πρώτη φορά, εφαρμογής των διατάξεων του 
Κ.Φ.Α.Σ. πρέπει κατ' αρχήν να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών. Για 
τη διευκόλυνση των υπόχρεων αυτών η δήλωση έναρξης εργασιών στο 
τμήμα μητρώου μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τον χρόνο έκδοσης 
του πρώτου φορολογικού στοιχείου προς τον αντισυμβαλλόμενο και όχι 
πέραν του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 
Παράγραφος 3. 
Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων. 
Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων 
λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ. Τα πρόσωπα αυτά που είναι υπόχρεα εφαρμογής των 
διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. έχουν όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται από 
τις διατάξεις του. 
Εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή: 
 Ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα. 
 Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και 
σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
 Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού. 
 Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ 
(εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή 
θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, 
γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων). 

 Νέα πρόσωπα απαλλασσόμενα από την τήρηση βιβλίων. 
Στην απαλλαγή εμπίπτουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 
εξαιρούντο της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον βέβαια τα 
έσοδά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. 
Τα πρόσωπα αυτά είναι: 
 Ο υπόχρεος (πρώην επιτηδευματίας) που με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος κώδικα τηρούσε πρόσθετο 
βιβλίο και με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις 
πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του κώδικα αυτού. Τέτοια 
πρόσωπα είναι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ο επισκευαστής 
ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού 
χώρου, ο ασκών παραϊατρικό επάγγελμα179 κ.λπ. 

                                                 
179 Άξιος ο μισθός τους!!!!!!!!!  
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 Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση. 
 Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών 
έργων ή μη. 

Παράγραφος 4 και 5. 
Μετασχηματισμός επιχειρήσεων. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών είναι όμοιες με τις αντίστοιχες 
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 10 του προϊσχύοντος Κώδικα. 
 

Άρθρο 4 
Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται, από 1/1/2013, η ένταξη των 
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, σε τήρηση απλογραφικών (Β' 
κατηγορίας) ή διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας), ο τρόπος τήρησης 
των βιβλίων αυτών, καθώς και ο χρόνος ενημέρωσής τους. 
Παράγραφοι 2 έως 6. 
Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά). 
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών οι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών εντάσσονται, από 1/1/2013, σε δύο κατηγορίες βιβλίων 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη αυτή αποτελούν η 
μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών και το ύψος των 
ακαθαρίστων εσόδων.  
Ειδικότερα : 

 Παράγραφος 2. 
Ειδική ένταξη στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας). 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται σημαντικά οι 
κατηγορίες των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται 
υποχρεωτικά από την έναρξη των εργασιών τους στην τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας). 
Πλέον στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας εντάσσονται υποχρεωτικά από την 
έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων 
εσόδων τους μόνο οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης 
ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

                                                                                                                                            
Με το Ν. 4110/2013 τροποποιείται η διάταξη αυτή: Άρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του ν.  
4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι λέξεις «δέκα χιλιάδες 
(10.000)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του δευτέρου 
εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευματιών που 
παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή 
συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Η διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως 
τροποποιείται με το παρόν, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. 
Η διάταξη του καταργηθέντος ΚΒΣ ήταν πιο σωστή στη διάκριση πωλήσεως αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα έχει σαν αποτέλεσμα να κλείσουν τα μαγαζάκια 
στα χωριά που έχουν μείνει μόνο υπερήλικες γιατί οι συνήθεις δραστηριότητα αυτών έχει 
κύκλο εργασιών από 4.000€ μέχρι 9.000€ και ένας ανήμπορος υπερήλικας δεν θα βρίσκει 
ένα πακέτο μακαρόνια ή μια φιάλη γκαζ, πήγαμε από την γαλαντόμα υπερβολή για τις 
υπηρεσίες  σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ αναξιοπαθούντες στην άλλη  και τα 
μικρομάγαζα των χωριών μέση λύση δεν υπάρχει για το Υπουργείο; Θα μπορούσε να μείνει 
το όριο των 10.000€ για τα αγαθά και για τις υπηρεσίες να μειωθεί στις 3.000€. 
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Έτσι από 1/1/2013 παύουν να έχουν ειδική ένταξη σε τήρηση βιβλίων Γ 
κατηγορίας και εντάσσονται πλέον σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάσει 
τα ακαθάριστα έσοδά τους (για τη Γ' κατηγορία άνω του 1.500.000 ευρώ): 
α) τα πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ασχολούνται με την ανέγερση 
και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, 
καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, στις 
οποίες συμμετέχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω πρόσωπα του άρθρου 
101 του ν. 2238/1994, ή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β) οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου 
και οι αστικές εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση 
οικοδομών, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. 
γ) οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή 
ολόκληρου δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της 
παραπάνω περίπτωσης α'. 
Όσα από τα πρόσωπα αυτά ακολουθούν διαχειριστική περίοδο που λήγει 
μετά την 1/1/2013 (π.χ. 30/6/2013) θα συνεχίσουν να τηρούν βιβλία Γ 
κατηγορίας μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου και από 1/7/2013 
θα ενταχθούν σε τήρηση βιβλίων με βάσει τα ακαθάριστα έσοδα της 
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1/7/2012 έως 30/6/2013). 
Αυτονόητο είναι ότι εάν ενταχθούν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων η 
διαχειριστική τους περίοδος θα λήξει 31/12/2013. 
Εξαίρεση από την ειδική ένταξη στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και 
έχουν τη δυνατότητα να τηρούν απλογραφικά βιβλία τα παρακάτω 
πρόσωπα: 
α) οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις των α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α' 132) και 
378/1968 (ΦΕΚ Α'82). 
β) τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία 
εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας. 
γ) οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, και ανεγείρουν ακίνητο κυριότητά τους εντός της Ελλάδας ή 
πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. 
Την εξαίρεση αυτή οι παραπάνω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών των 
περιπτώσεων α' και β' την είχαν και με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
(Π.Δ. 186/1992). 
Διευκρινίζεται ότι οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που έχουν πραγματική- 
φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα (γραφείο, αποθήκη, κ.λπ.) και όχι μόνιμη 
εγκατάσταση και τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας με απόφαση του 
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις της 
περίπτωσης Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), 
από 1/1/2013 εντάσσονται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και οι 
σχετικές αποφάσεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. παύουν να ισχύουν. 

 Παράγραφος 3. 
Ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας).180 

                                                 
180 ΠΟΛ.1018/4.2.2013  
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Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»  
 
Με την πιο πάνω διάταξη τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012), 
αναφορικά με την απαλλαγή των υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ. από την τήρηση βιβλίων. Επί των 
νέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού, όπως ισχύουν μετά 
από την νέα κοινοποιούμενη διάταξη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
Α. Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων 
Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό 
πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ. 
Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα πιο 
κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδά τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ.  
α) ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα, 
β) αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., 
γ) αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού, 
δ) τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου 
διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, 
γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων),  
ε) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση,  
στ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη. 
Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αφορά η εξαίρεση των πιο πάνω 
περιπτώσεων ε' και στ' έχουν δοθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της 
ΠΟΛ.1091/14.6.2010. 
Β. Νέα πρόσωπα μη απαλλασσόμενα 
Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ. Φ.Α. Σ. δεν 
απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, σε σχέση με τις αντίστοιχες προϊσχύουσες 
διατάξεις: 
α) Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες και/ή πωλεί αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 
έως 10.000 ευρώ. 
β) Ο υπόχρεος που αναφέρεται στις πιο πάνω περιπτώσεις ε' και στ'. 
Γενικές επισημάνσεις και δυνατότητες για τους υπόχρεους των παραπάνω περιπτώσεων α) 
και β). 
Δεδομένου ότι η ψήφιση των κοινοποιούμενων διατάξεων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο 
μεταγενέστερο της έναρξης εφαρμογής τους, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης των 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ως ακολούθως. 
Δήλωση μεταβολής 
Η δήλωση μεταβολής από τους πιο πάνω υπόχρεους μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 15η 
Φεβρουαρίου 2013 χωρίς την επιβολή προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 
όπως ισχύει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους, οι οποίοι με βάση τις 
διατάξεις του ΚΦΑΣ (πριν την εν λόγω τροποποίησή τους), έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση 
μεταβολής για απαλλαγή καθώς και από τους υπόχρεους, οι οποίοι ήταν απαλλασσόμενοι 
από την τήρηση βιβλίων το 2012 και με τις νέες διατάξεις παύουν να είναι απαλλασσόμενοι 
(υπόχρεοι που πωλούν αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000 ευρώ). 
Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν δήλωση μεταβολής οι πιο πάνω νέοι υπόχρεοι τήρησης 
βιβλίων, οι οποίοι το 2012 τηρούσαν βιβλία και με τις νέες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν 
την υποχρέωση αυτή, εκτός της περίπτωσης που έχει ήδη υποβληθεί σχετική δήλωση 
μεταβολής για απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων. 
Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
Οι ανωτέρω υπόχρεοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988, για τις υπηρεσίες που παρέχουν 
και τα αγαθά που πωλούν, το αργότερο από 16.2.2013, θεωρούν δε το Βιβλιάριο 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εντάσσονται πλέον στην τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας), από την έναρξη των εργασιών τους 
και ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, με 
εξαίρεση τους υπόχρεους εκείνους που εντάσσονται στην τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), οι πιο κάτω υπόχρεοι: 
α) ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών. 
β) ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, 
τότε εντάσσεται, για όλες του τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανόμενης και 
εκείνης για την οποία έχει ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών 
βιβλίων, στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων 
ακαθαρίστων εσόδων του από τις δραστηριότητες αυτές. 
γ) ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 
27/1975. 
δ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και 
πετρελαίου. Διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως 
καύσιμο από τα πρατήρια καυσίμων με τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το 
πετρέλαιο κίνησης, η εμπορία υγραερίου από τα εν λόγω πρατήρια δεν 
θεωρείται ως άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων. 
ε) ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Όποιος 
από τους παραπάνω υπόχρεους των περιπτώσεων γ', δ' και ε' διατηρεί και 
άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξη σε 
κατηγορία βιβλίων του κλάδου αυτού κρίνεται αυτοτελώς, με βάσει τα 
ακαθάριστα έσοδά του. 
στ) ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη των 
εργασιών του. 
Τονίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος εντάσσεται σε απλογραφικά βιβλία μόνο 
κατά την έναρξη των εργασιών του και στη συνέχεια εντάσσεται σε 
κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων του 
της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

                                                                                                                                            
Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και υποβάλλουν τη δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής 
Μηχανής στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική υποχρέωση έως 28.2.2013. 
Τρόπος προσδιορισμού των εσόδων για τη λιανική πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών από 1.1.2013 έως 15.2.2013. 
Τα έσοδα λιανικής για το διάστημα αυτό, θα προσδιοριστούν αναλογικά με βάση τα έσοδα 
λιανικής του διαστήματος από 16.2.2013 έως 31.3.2013, (ξεχωριστά για την λιανική πώληση 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών) πολλαπλασιαζόμενα επί δύο (2) και θα καταχωρηθούν 
στα απλογραφικά βιβλία, με βάση λογιστικό σημείωμα υπολογισμού τους, ανεξάρτητα εάν 
είχαν εκδοθεί ή όχι στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών για το 
διάστημα 1.1.2013 έως 15.2.2013. Επισημαίνεται ότι οφείλεται ΦΠΑ για το σύνολο των 
λιανικών πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του 2013, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. 
Όσον αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 
15.2.2013 χωρίς επιβολή ΦΠΑ, δεν αναζητείται ο αναλογών ΦΠΑ, καθώς για τις πράξεις 
αυτές δεν είναι δυνατή η έκπτωση του φόρου από το λήπτη. Επισημαίνεται ότι τα 
φορολογικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 141 
 

ζ) τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ.) σε περίπτωση υποχρέωσης 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 
Σημειώνεται ότι η ειδική ένταξη στη τήρηση απλογραφικών βιβλίων των 
προαναφερομένων κατηγοριών υπόχρεων, ίσχυε και με τις προηγούμενες 
διατάξεις. 
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που με τις προηγούμενες 
διατάξεις είχαν ειδική ένταξη στη Β' κατηγορία βιβλίων και από 1/1/2013 
εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με τις γενικές διατάξεις. 
Από 1/1/2013 παύουν να έχουν ειδική ένταξη στη Β' κατηγορία βιβλίων και 
εντάσσονται πλέον σε κατηγορία βιβλίων με τις γενικές διατάξεις της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δηλαδή με βάση τα ακαθάριστα έσοδά 
τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική τους περίοδο, οι παρακάτω 
κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών: 
 ο εκμεταλλευτής περιπτέρου 
 ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών 
αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή 
πλανοδίως 
 ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας 
 Παράγραφος 4. 
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εντάσσονται στην κατηγορία 
βιβλίων που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι υπόλοιποι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός 
εκείνων δηλαδή για τα οποία προβλέπεται ειδική ένταξη με βάση τις 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 
 Παράγραφος 5. 
Όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται τα όρια των ακαθαρίστων 
εσόδων για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, 
τα οποία ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις και είναι: 
Απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ  
Διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) πάνω από 1.500.000 ευρώ 
 Παράγραφος 6. 
Προαιρετική τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφοι 7 έως 12. 
Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας). 
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών ορίζεται το είδος των βιβλίων που 
πρέπει να τηρεί ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε 
τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, ο τρόπος τήρησης αυτών καθώς και ο 
χρόνος ενημέρωσής τους.  
Ειδικότερα: 
 Παράγραφος 7. 
Τήρηση λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο. 
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Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Επισημαίνεται μόνο ότι τα λογιστικά βιβλία (ημερολόγια και καθολικά), είναι 
αθεώρητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή 
μηχανογραφικά. Επί μηχανογραφικής δε τήρησης αυτών δεν υπάρχει πλέον 
υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - 
Αναλυτικών Καθολικών. 
Έτσι, για το μήνα Ιανουάριο 2013 δεν θα εκτυπωθεί ισοζύγιο λογαριασμών 
Γενικού Αναλυτικών Καθολικών, ενώ θα εκτυπωθεί για το μήνα Δεκέμβριο 
του 2012, καθώς και για τις τακτοποιητικές εγγραφές κλεισίματος της 
χρήσης που λήγει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. 
Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, 
ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων (ημερόλογια, 
καθολικά) Έτσι από 1/1/2013 τα ημερόλογια ενημερώνονται μέχρι το τέλος 
του επόμενου μήνα και όχι πέραν από την προθεσμία υποβολής δήλωσης 
Φ.Π.Α. και τα καθολικά (γενικό και αναλυτικά) μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 
 Παράγραφος 8. 
Περιεχόμενο διπλογραφικών βιβλίων. Τήρηση ημερολογίων- καθολικών. 
Ο υπόχρεος διπλογραφικών βιβλίων τηρεί τα ημερολόγια και καθολικά της 
Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς τη δομή, την 
ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων 
λογαριασμών και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, χωρίς 
να έχει υποχρέωση να τηρεί ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής και τους 
λογαριασμούς της 9, με εξαίρεση τον λογαριασμό 94 όπως αναλύεται 
παρακάτω. Για τον υπόχρεο που εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. ισχύουν παράλληλα 
και οι διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου αυτού και 
ειδικότερες διατάξεις που επιβάλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών 
σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. 
Τήρηση λογαριασμού 94. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του 
λογαριασμού 94 από τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα 
ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται 
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση 
προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 υπερβαίνουν το ποσό των 
5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό. Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση 
αυτή στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου με βάση τα έσοδα της 
προηγούμενης χρήσης και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση αυτή ανά 
λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας). Ο υπόχρεος τήρησης του 
λογαριασμού 94 όταν σε κάποια διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το 
όριο τήρησης του ποσού των 5.000.000 ευρώ για ένα λογαριασμό (κλάδο 
εμπορίας ή επεξεργασίας) σταματά την τήρησή του από την επόμενη 
διαχειριστική περίοδο για τα αγαθά του λογαριασμού αυτού. 
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όλους τους υπόχρεους 
ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη εφαρμογής της ομάδας 9 ή την 
απαλλαγή τους από αυτή. 
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Επίσης σημειώνεται ότι κατά πάγια θέση της Διοίκησης τα ακαθάριστα έσοδα 
από τη συμπτωματική πώληση πρώτων υλών προσαυξάνουν τυχόν άλλα 
έσοδα του κλάδου εμπορίας για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. 
Χρόνος έναρξης ισχύος. 
Η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 αρχίζει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013. Έτσι ο υπόχρεος που η 
διαχειριστική του περίοδος λήγει την 31/12/2012 τηρεί τον λογαριασμό 
αυτόν από 1/1/2013, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν 
το ποσό των 5.000.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εάν η διαχειριστική 
του περίοδος αρχίζει μετά την ημερομηνία αυτή (1/1/2013), υποχρέωση 
τήρησης του λογαριασμού 94 από 1/1/2013 (ενδιάμεσα της χρήσης), έχει 
μόνο ο υπόχρεος ο οποίος την 31/12/2012 τηρούσε το βιβλίο αποθήκης, ο 
οποίος θα συνεχίσει από 1/1/2013 και μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής του 
περιόδου, να τηρεί το βιβλίο αποθήκης ως υπολογαριασμό του 94 με το 
περιεχόμενο και στον χρόνο που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο και 
χωρίς βέβαια την υποχρέωση εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο 
οπτικό δίσκο. Εάν την 31/12/2012 δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης τότε για την 
υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 θα κριθεί από την έναρξη της 
επόμενης διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει εντός του έτους 2013 με βάση 
τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 
Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 ο λογαριασμός 
94 τηρείται εξωλογιστικά, χωρίς δηλαδή την διενέργεια των σχετικών 
ημερολογιακών εγγραφών της ομάδας 9. Για την εφαρμογή της παραπάνω 
διάταξης τηρείται στο τελευταίο όριο ανάλυσής του που είναι η μερίδα 
αποθήκης, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 5.215 
του Ε.Γ.Λ.Σ. 
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και με βάση και τα αναφερόμενα στις 
περιπτώσεις 3, 4, 5 και 7 της παραπάνω παραγράφου του Ε.Γ.Λ.Σ. οι 
υπολογαριασμοί τηρούνται όπως και το βιβλίο αποθήκης.  
Ειδικότερα: 
α) Οι υπολογαριασμοί τηρούνται σε μερίδες κατ' είδος, ποσότητα και αξία 
για τα ίδια αγαθά κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, για τις αγορές και τις 
πωλήσεις και κατ' είδος και ποσότητα για τις διακινήσεις των ίδιων αγαθών 
εντός ή εκτός εγκαταστάσεων. Για τις εγγραφές των εσωτερικών 
διακινήσεων πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων δεν εκδίδεται 
δελτίο εσωτερικής διακίνησης αλλά λογιστικό σημείωμα που αποτελεί το 
δικαιολογητικό εγγραφής στους υπολογαριασμούς του 94. Ο λογαριασμός 94 
τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις 
πρώτες ύλες. Για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται 
υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
Το είδος για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94 περιγράφεται με τα 
ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν στις εμπορικές 
συναλλαγές. Για τα εξατομικευμένα αγαθά που παράγονται κατόπιν 
παραγγελίας του πελάτη, είδος είναι η λαμβανόμενη παραγγελία. Αντί της 
περιγραφής του είδους μπορεί να χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί εφόσον 
βέβαια καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πρέπει 
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δηλαδή να δίνεται στον έλεγχο αντιστοίχιση κωδικού αριθμού και 
περιγραφής του είδους. 
β) Ο λογαριασμός 94 τηρείται σε μερίδες ανά αποθηκευτικό χώρο (έδρα, 
υποκατάστημα, αποθηκευτικό χώρο και ανά τρίτο). Οι εγκαταστάσεις που 
στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο λογίζονται ως μία 
εγκατάσταση για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94. 
Οι μερίδες αυτές τηρούνται στην έδρα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησής 
τους και στην εγκατάσταση που αφορούν. 
γ) Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται ανά παραστατικό αγοράς, πώλησης και 
διακίνησης. Όμως δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 9 
του άρθρου αυτού τα λογιστικά βιβλία μπορεί να ενημερώνονται 
συγκεντρωτικά με τα στοιχεία εσόδου, αναλόγως και οι υπολογαριασμοί του 
94 μπορεί να ενημερώνονται με μια συγκεντρωτική ημερήσια εγγραφή κατά 
ποσότητα και αξία κατά την εξαγωγή, με τα στοιχεία εσόδου και τα σχετικά 
εκδιδόμενα δελτία αποστολής, με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί θα 
δίνεται άμεσα στον έλεγχο ανάλυση των καταχωρίσεων αυτών ανά 
παραστατικό. 
Χρόνος ενημέρωσης των υπολογαριασμών του 94. 
Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται με τα παραστατικά κατά ποσότητα και αξία 
για τις αγορές και τις πωλήσεις στον χρόνο ενημέρωσης των ημερολογίων 
δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και όχι αργότερα από την 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. Το κόστος παραχθέντων και 
πωληθέντων καθώς και το κόστος των αναλωθέντων υλών τίθενται στο 
χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, δηλαδή άπαξ του έτους και μέχρι 
την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν δεν 
τηρείται η ομάδα 9 ή τηρείται αυτή σε ετήσια βάση. 
Λοιπές επισημάνσεις. 
Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης. 
Οι επιχειρήσεις που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του προϊσχύοντος Κώδικα θα συνεχίσουν την τήρησή του από 
1/1/2013 (εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική υποχρέωση) με τον τρόπο που το 
τηρούσαν συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ιδιαίτερων μερίδων για 
τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία παρακολουθούνται 
συγκεντρωτικά σε λογαριασμούς αξίας. 
Αποφάσεις ρύθμισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης. 
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του 
Κ.Φ.Α.Σ., οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων 
(Κ.Ε.Λ.Β.), της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων (Ε.Λ.Α.) και της 
Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως 
από τους υπόχρεους, για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94 και για 
όσο χρόνο ορίζεται από αυτές. Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
ιδίου ως άνω άρθρου 14, εξακολουθούν να ισχύουν Αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες είχε ρυθμιστεί ο τρόπος τήρησης του 
βιβλίου αποθήκης για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών (όπως, 
επιχειρήσεις τύπου, ιχθυοτροφεία, λιανοπωλήτριες επιχειρήσεις. Η απόφαση 
που αφορά τις λιανοπωλήτριες επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμόζεται και από 
τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ και λοιπές λιανοπωλήτριες 
επιχειρήσεις). 
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών. 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 145 
 

Τονίζεται ότι από 1/1/2013 δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου 
παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών από τους υπόχρεους 
τήρησης του λογαριασμού 94. Έτσι από την ημερομηνία αυτή και μετά όλοι 
οι υπόχρεοι ανεξάρτητα του χρόνου λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου 
σταματούν την τήρηση των βιβλίων αυτών. Όμως με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού πρέπει να δίνονται στον 
έλεγχο όλα τα δεδομένα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής όταν 
ζητηθούν από αυτόν. 
Τήρηση του λογαριασμού 94 από νέους υπόχρεους και λοιπές 
περιπτώσεις. 
Ως γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992) απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου 
αποθήκης κατηγορίες επιτηδευματιών. Οι υπόχρεοι αυτοί θα υποχρεωθούν 
σε τήρηση του λογαριασμού 94 από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει 
από 1/1/2013 και μετά, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό 
των 5.000.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. 
Οι παραπάνω υπόχρεοι λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας 
τήρησης του λογαριασμού 94 είναι δυνατόν για την διαχειριστική περίοδο 
που αρχίζει εντός του 2013 να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του ισολογισμού της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, τους 
υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή 
κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση 
την απογραφή. Η παραπάνω δυνατότητα αναλόγως ισχύει και για τον 
υπόχρεο ο οποίος κατά την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 
δεν είχε υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης (ξεπέρασε για μια φορά 
το όριο) και με τις νέες διατάξεις έχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 
94. 
Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94 (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). 
Τα δεδομένα του λογαριασμού 94 αποτυπώνονται-εκτυπώνονται σε 
αθεώρητα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά έντυπα. Τα δεδομένα του μπορεί 
να μην εκτυπώνονται και να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
αποθήκευσης, εφόσον δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν από 
αυτόν. 
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν ήδη βιβλίο αποθήκης θα 
εγγράψουν τα δεδομένα του μήνα Δεκεμβρίου 2012 και τα δεδομένα των 
τακτοποιητικών εγγραφών της χρήσης που λήγει εντός του 2012 (13η 
εγγραφή) σε θεωρημένο οπτικό δίσκο ή σε θεωρημένα χειρόγραφα έντυπα. 
 Παράγραφος 9. 
Καταχώριση με μια συγκεντρωτική εγγραφή των εσόδων και ορισμένων 
εξόδων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των 
εσόδων και ορισμένων εξόδων (μέχρι του ποσού των 150 ευρώ έκαστο) στα 
διπλογραφικά βιβλία, όπως ίσχυε και με τις προϊσχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και καθιερώνεται για πρώτη φορά 
δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης, με μία εγγραφή, των ημερήσιων 
ακαθαρίστων εσόδων, ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων, με την 
προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον έλεγχο να δίνεται άμεσα κατάσταση με 
ανάλυση των εσόδων αυτών για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που 
εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού 
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ή του αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» κατά περίπτωση. Η 
δυνατότητα αυτή ισχύει και για τα απλογραφικά βιβλία. 
 Παράγραφος 10. 
Τήρηση μητρώου παγίων και βιβλίου απογραφών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ο πιο πάνω υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, εκτός των βιβλίων που ορίζονται στην παράγραφο 7 
υποχρεούται να τηρεί Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και βιβλίο 
Απογραφών. 
Σημειώνεται ότι τα βιβλία αυτά τηρούνται αθεώρητα, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. 
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες 
διατάξεις της παραγράφου2 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και 
δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Το εν λόγω βιβλίο το οποίο τηρείται αθεώρητο, όπως και με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις, ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού. 
Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμηση αποθεμάτων. 
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής ορίζεται ότι ο πιο πάνω 
υπόχρεος, ο οποίος τηρεί διπλογραφικά βιβλία, τηρεί βιβλίο απογραφών 
στο οποίο καταγράφει και αποτιμά ύστερα από καταμέτρηση όλα τα στοιχεία 
της επαγγελματικής του περιουσίας που βρίσκονται στην κατοχή του κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. 
Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται οι κανόνες 
αποτίμησης που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., επιφυλασσομένων άλλων 
ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι οι 
διατάξεις αυτές δεν θέτουν περιορισμό για την αλλαγή της μεθόδου 
αποτίμησης, επιφυλασσομένων όμως άλλων ειδικότερων σχετικών 
διατάξεων όπως του ν. 2190/1920. 
Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις της Ε.Λ.Β. που αφορούν αλλαγή 
μεθόδου αποτίμησης εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος 
Κώδικα. 
Όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των μενόντων αποθεμάτων όταν τα 
λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. οι σχετικές διατάξεις της 
υποπαραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών. 
Τα αποθέματα καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών, ή σε απλότυπες 
καταστάσεις, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 
Τα πιο πάνω δεδομένα των αποθεμάτων του υποκαταστήματος ή του 
αποθηκευτικού χώρου πρέπει να δίνονται άμεσα από την έδρα στον έλεγχο 
που διενεργείται στην εγκατάσταση που αφορούν. 
Σημειώνεται ότι τα αποθέματα όλων των αποθηκευτικών χώρων που 
βρίσκονται στο ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα ή άλλο 
υποκατάστημα ή άλλο αποθηκευτικό χώρο δύνανται να καταχωρούνται 
ενιαία στο βιβλίο απογραφών ή στις καταστάσεις απογραφής. 
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Διευκρινίζεται ότι δεν τηρούνται διπλότυπες πλέον καταστάσεις απογραφής 
για τα υποκαταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε 
απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα από την έδρα. Επίσης ότι δεν υπάρχει 
πλέον υποχρέωση καταγραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των 
αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM. Έτσι λαμβανομένου υπόψη ότι 
οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1/1/2013 η ποσοτική καταγραφή των 
αποθεμάτων των χρήσεων που λήγουν μέχρι τις 31/12/2012 θα γίνει στα 
θεωρημένα έντυπα (βιβλίο απογραφών, καταστάσεις απογραφής). 
Χρόνος ενημέρωσης. 
Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, το οποίο 
τηρείται αθεώρητο, ή σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες επίσης είναι 
αθεώρητες, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του 
παρόντος άρθρου, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου. Σύμφωνα δε με τις ίδιες διατάξεις, η αξία των 
αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο 
του ισολογισμού καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών μέχρι την 
εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Αποθέματα τρίτων υπόχρεων. 
Με τις νέες διατάξεις, στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται πλέον μόνο τα 
αποθέματα και όχι όλα τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας άλλου 
υπόχρεου, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις 
του κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου, εφόσον βέβαια τα 
δεδομένα τους δεν προκύπτουν από άλλα βιβλία. 
Καταχώρηση λοιπών στοιχείων απογραφής. 
Όσον αφορά την καταχώρηση στο εν λόγω βιβλίο των λοιπών στοιχείων 
(πάγια, έπιπλα και σκεύη, λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) οι 
σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 27 του 
Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Τέλος, όσον αφορά την καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών, του 
ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων, της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 
και των πινάκων που ορίζονται από τις περιπτώσεις Α' και Γ' της 
παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου, οι σχετικές διατάξεις της περίπτωσης 
ε' της υποπαραγράφου αυτής, δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Απογραφή έναρξης. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης (Ε.Γ.Λ.Σ.) ο 
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος πρόκειται να τηρήσει για 
πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά διπλογραφικά βιβλία, συντάσσει 
απογραφή έναρξης στις προαναφερόμενες προθεσμίες, που ισχύουν για την 
απογραφή λήξης. 
Μη υποχρέωση τήρησης Διοικητικών και Διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. 
Από 1/1/2013 καταργείται η υποχρέωση τήρησης διοικητικών και 
διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έτσι από την ημερομηνία 
αυτή παύουν να τηρούν, οι Α.Ε. βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των 
μετόχων, βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων 
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και οι Ε.Π.Ε. βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίων πρακτικών 
διαχείρισης. 
 Παράγραφος 11.  
Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθιερώνεται, από 1/1/2013, 
υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, ο οποίος 
ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποθηκεύονται, ανά 
χρήση, τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, τα οποία 
τηρούνται μηχανογραφικά. Εάν ορισμένα από τα οριζόμενα με τις διατάξεις 
αυτές βιβλία, καταστάσεις, ή οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του 
άρθρου αυτού, τηρούνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομένα αυτών δεν 
αποθηκεύονται στο φάκελο αυτό. Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν υποβάλλεται 
στη Δ.Ο.Υ., και τα δεδομένα του δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν 
από αυτόν. 
 Παράγραφος 12. 
Χρόνος ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων. 
Με διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης των 
διπλογραφικών βιβλίων όπως ειδικότερα αναφέρεται στις προηγούμενες 
παραγράφους. 
Παράγραφοι 13 και 14. 
Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών με τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις 
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις οικονομικές του 
καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π., είναι ίδιες με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 15.  
Υποχρεώσεις υποκαταστημάτων με αυτοτελή ή εξηρτημένη λογιστική. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες σχετικές 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. και δεν χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Σημειώνεται ότι τα δεδομένα των βιβλίων των υποκαταστημάτων που δεν 
εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα μπορεί να ενσωματώνονται αντί στα βιβλία 
της έδρας, στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος που εξάγει αυτοτελές 
αποτέλεσμα και σχετίζονται με αυτό. Αυτονόητο είναι ότι τα δεδομένα αυτά 
εμφανίζονται διακεκριμένα από τα δεδομένα του υποκαταστήματος αυτού. 
Παράγραφοι 16 έως 20.  
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών ορίζονται τα βιβλία που τηρούνται 
από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων, το περιεχόμενο αυτών καθώς και ο χρόνος 
ενημέρωσής τους. Ειδικότερα: 

 Παράγραφος 16. 
Τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων και βιβλίου απογραφών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ο πιο πάνω υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, υποχρεούται να τηρεί:  
α) Βιβλίο εσόδων-εξόδων 
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β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά του από τη πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του 
ποσού 150.000 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής τα έσοδα της 
πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 
Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις περί απαλλαγής ορισμένων 
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών της Β' κατηγορίας από την τήρηση 
βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής κατά την 31/12, 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Διευκρινίζεται ακόμη ότι τα δεδομένα των πιο πάνω βιβλίων τηρούνται σε 
αθεώρητα έντυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή 
μηχανογραφικά και όταν τηρούνται μηχανογραφικά μπορεί απλώς να 
αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και δίνονται άμεσα στον έλεγχο 
όταν ζητηθούν. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση από 
1/1/2013 τήρησης μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων-εξόδων επί 
μηχανογραφικής τήρησής του, όμως θα εκτυπωθεί θεωρημένη μηνιαία 
κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Δεκέμβριο του 2012. 
 Παράγραφος 17. 
Περιεχόμενο βιβλίου εσόδων - εξόδων. 
Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, ο εν λόγω υπόχρεος, καταχωρεί σε ξεχωριστές 
στήλες: 
α) το είδος του δικαιολογητικού αγορών και εξόδων, τον αύξοντα αριθμό και 
τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την 
επωνυμία του εκδότη. 
β) τα ακαθάριστα έσοδα ξεχωριστά, από την πώληση εμπορευμάτων, 
προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την 
παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. 
γ) τις αγορές αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για 
μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα 
γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 
δ) την αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων,  
ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις,  
στ) τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών,  
ζ) τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις 
οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του 
παρόντος. 
η) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί 
των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις 
αντίστοιχες στήλες. 
Σημειώνεται ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), τα δεδομένα των περιπτώσεων δ', στ' 
και ζ', καταχωρούντο σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων, ενώ με 
τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες. 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταχώρησης σε ιδιαίτερο 
χώρο του εν λόγω βιβλίου των καταθέσεων και των αναλήψεων κεφαλαίων, 
των δανείων που χορηγούνται και λαμβάνονται καθώς και των εισπράξεων ή 
καταβολών που γίνονται για μερική ή ολική εξόφλησή τους. 
Για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β', γ', δ' 
και στ' αναλύεται στο χρόνο ενημέρωσης, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω 
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στην παράγραφο 18, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε 
καταστάσεις. 
 Παράγραφος 18. 
Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης του 
βιβλίου εσόδων εξόδων, ο οποίος συνδέεται πλέον με τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. Έτσι από 1/1/2013 η ενημέρωση του 
βιβλίου αυτού γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου υποβολής της περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, καταχωρείται για τις ανάγκες 
της φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, 
ανάλυση των προαναφερομένων στην παράγραφο 17 δεδομένων. 
Όσον αφορά την καταχώρηση στοιχείων αγοράς αγαθών που λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης ή στο τέλος αυτής χωρίς να έχουν παραληφθεί 
τα αγαθά, οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 Παράγραφος 19. 
Καταχώρηση σε ιδιαίτερο χώρο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Η καταχώρηση σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων ή σε 
καταστάσεις των δεδομένων που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής και αφορούν τα πάγια, γίνεται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων 
μέχρι τη προθεσμία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 
 Παράγραφος 20. 
Βιβλίο απογραφών. Τρόπος τήρησης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ρητά πλέον ότι στο βιβλίο 
απογραφών ή σε απλότυπες καταστάσεις απογραφής, τα οποία τηρούνται 
αθεώρητα, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, που τηρεί απλογραφικά 
βιβλία, καταχωρεί, τα εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα προϊόντα, τις 
Α' και Β' ύλες και τα υλικά συσκευασίας, που ανήκουν στην κυριότητά του 
και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, κατά την 
31/12 κάθε έτους. 
Επίσης ορίζεται ρητά η υποχρέωση καταγραφής διακεκριμένα στο βιβλίο 
απογραφών της έδρας ή σε απλότυπες καταστάσεις, των αποθεμάτων του 
υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου, ανεξάρτητα του τόπου που 
αυτά βρίσκονται. 
Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταχώρησης σε διπλότυπες καταστάσεις, 
της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων των εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από την έδρα. Όπως 
προαναφέρεται και στη παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, 
εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, 
αντιμετωπίζονται ως μια εγκατάσταση για την απογραφή. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1/1/2013 και συνεπώς η απογραφή της 
31/12/2012 θα καταχωρηθεί σε θεωρημένα έντυπα (βιβλίο απογραφών, 
διπλότυπες καταστάσεις απογραφής, μηναία κατάσταση βιβλίου εσόδων- 
εξόδων κ.λπ.). 
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Χρόνος ενημέρωσης. 
Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, το οποίο 
τηρείται αθεώρητο, ή σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες επίσης είναι 
αθεώρητες, ή σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο, διενεργείται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους. Σύμφωνα δε με τις ίδιες διατάξεις, η αξία των αποθεμάτων αυτών 
καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Παράγραφος 21. 
Καταχώριση με μια συγκεντρωτική εγγραφή των εσόδων και ορισμένων 
εξόδων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των 
εσόδων και ορισμένων εξόδων (μέχρι του ποσού των 150 ευρώ έκαστο) στο 
βιβλίο εσόδων - εξόδων και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής 
καταχώρησης, με μία εγγραφή, των ημερήσιων ακαθαρίστων εσόδων, 
ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων, με την προϋπόθεση που τίθεται 
στις διατάξεις αυτές.  
Σημειώνεται ότι τη δυνατότητα αυτή την έχει και ο υπόχρεος που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία, όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 
4 της παρούσης. 
Παράγραφος 22.  
Βιβλία υποκαταστήματος. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 23. 
Πρόσθετες υποχρεώσεις ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι οποίες ισχύουν από 1/1 έως 
31/12/2013, θεσπίζεται υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις 
συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν (Β' ή Γ'). 
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές …………………………………………………... 
 

Άρθρο 5 
Δελτίο Αποστολής 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Άρθρο 6 
Τιμολόγηση Συναλλαγών 

Γενικά. 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση - 
συμπλήρωση τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α719-11 -2012), ορίζονται οι κανόνες που διέπουν 
την έκδοση παραστατικών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές, 
ήτοι αναφέρονται στην έκδοση των τιμολογίων και των εκκαθαρίσεων. 
Οι κυριότερες μεταβολές - διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις 
προϊσχύσασες αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ 186/1992), 
συνοψίζονται στα εξής: 
1. Εναρμονίζονται με αυτές της οδηγίας 2006/112/Ε.Ε., όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή της με την Οδηγία 2010/45/Ε.Ε. του Συμβουλίου. 
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2. Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση τιμολογίου, για την είσπραξη 
επιστρεφόμενων έμμεσων φόρων, τελών και δασμών. 
3. Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίων, για αγορά από μη 
υπόχρεο, καθώς και στις περιπτώσεις άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή 
ανακριβούς έκδοσης αυτού. 
4. Καταργείται το καθεστώς τιμολόγησης αγοράς, από αγρότες - 
παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., που θεσπίστηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 21α του ν. 3842/2010 (έκδοση, σε κάθε 
περίπτωση αγοράς από τα πρόσωπα αυτά, τιμολογίου - δελτίου αποστολής 
συνενωμένου) και επαναφέρεται το προϊσχύον αυτού καθεστώς. 
5. Καθιερώνεται γενικής ισχύος κανόνας, που παρέχει τη δυνατότητα στο 
λήπτη υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α., να επιλέξει, αντί της 
λήψης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, να εκδίδει ο ίδιος εκκαθάριση σε 
ετήσια, τουλάχιστον, βάση. 
6. Για την αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών (αναλώσιμων) και τη λήψη 
υπηρεσιών, μπορεί όπως αντίστοιχα προβλεπόταν και στον προϊσχύοντα 
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), να γίνεται χρήση Απόδειξης Λιανικής (για πώληση 
αγαθών ή για παροχή υπηρεσιών), με αύξηση του σχετικού ορίου αξίας των 
αγαθών από πενήντα (50) ευρώ σε εκατό (100) ευρώ. 
Ειδικότερα και ανά παράγραφο του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζονται 
τα ακόλουθα: 
Παράγραφος 1. 
Έκδοση τιμολογίων - Υπόχρεοι. 
Τιμολόγιο εκδίδεται για: 
α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση)  
β) Την παροχή υπηρεσιών 
γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας. 
Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότης να είναι υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενος ομοίως υπόχρεος ή 
αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και η συναλλαγή να αφορά στην 
άσκηση του επαγγέλματος τους ή στην εκτέλεση του σκοπού τους κατά 
περίπτωση. 
Το τιμολόγιο εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται απλογραφικά ή 
διπλογραφικά βιβλία ή την τυχόν απαλλαγή του υπόχρεου σε απεικόνιση 
συναλλαγών, από την τήρηση αυτών. 
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, οφείλει να εξασφαλίζει την 
έκδοση τιμολογίου: 
α) Από τον ίδιο ή 
β) Από τον πελάτη του (αυτοτιμολόγηση) ή  
γ) Από τρίτον (ανάθεση τιμολόγησης) 
Καθόσον αφορά στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις και ειδικότερα τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τιμολόγησης των περιπτώσεων αυτών, 
διευκρινίσεις δίνονται κατωτέρω με τις παραγράφους 16 και 17 του 
παρόντος άρθρου. 
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση τιμολογίου, δεν 
αναφέρεται πλέον ως περίπτωση η «πώληση δικαιώματος εισαγωγής», 
περίπτωση που αναφερόταν σε όλα τα προγενέστερα νομοθετήματα (Κ.Β.Σ., 
Κ.Φ.Σ. κ.λπ.). Η απάλειψη της φράσης αυτής δεν σημαίνει κάποια 
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ουσιαστική μεταβολή, καθόσον η περίπτωση αναφέρονταν κυρίως σε 
συναλλαγές με τη διαδικασία του clearing, που πλέον δεν συναντώνται στην 
πράξη και πάντως σε κάθε περίπτωση για την πώληση - εκχώρηση 
δικαιώματος, εκδίδεται τιμολόγιο για παροχή υπηρεσίας. Αντίθετα δεν 
επηρεάζει τις περιπτώσεις πώλησης εισαγόμενων αγαθών, με μεταβίβαση 
αυτών στον τελωνειακό χώρο, με τελωνειακή αναγνώριση και εκχώρηση 
φορτωτικών εγγράφων, όπου και απαιτείται η έκδοση τιμολογίου. 
Παράγραφος 2. 
Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής, καλύπτει την τιμολόγηση των 
επαναλαμβανόμενων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Επισημαίνεται ότι με τον όρο «επαναλαμβανόμενες πωλήσεις» αγαθών και 
υπηρεσιών, νοείται η εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενη ημέρα ή κατ' 
αραιότερα χρονικά διαστήματα πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. 
Παράγραφος 3. 
Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων. 
Αφορά το τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων 
κ.λπ., το οποίο ως γνωστόν εκδίδεται με την είσπραξη ή την πίστωση του 
λογαριασμού των δικαιούχων. 
Δεν επέρχεται καμία ουσιώδης μεταβολή, εκτός του ότι πλέον δεν 
προβλέπεται η έκδοση αυτού, στις περιπτώσεις επιστροφής έμμεσων φόρων, 
δασμών και τελών. 
Συνεπώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για την επιστροφή έμμεσων 
φόρων (π.χ. Φ.Π.Α.), από τη Δ.Ο.Υ. ή δασμών από το Τελωνείο κ.λπ., δεν 
απαιτείται πλέον η έκδοση του εν λόγω τιμολογίου από τον δικαιούχο. 
Παράγραφος 4. 
Έκδοση τιμολογίου από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με εκείνες 
της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 5. 
Αγορά αγαθών από ιδιώτη - Απόδειξη της συναλλαγής - Αντιμετώπιση μη 
έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίων. 
Για τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012), διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όσον 
αφορά, κυρίως, τις μεταβολές που υπήρξαν σε σχέση με εκείνες τις εν 
πολλοίς ομοίου περιεχομένου διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992): 
1) Δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση (υποχρεωτικά) τιμολογίου, για αγορά 
αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση αυτού (π.χ. ιδιώτες), καθώς και για 
τις περιπτώσεις υπόχρεων που αρνούνται την έκδοση του ή εκδίδουν 
τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο. 
2) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ), στις περιπτώσεις συναλλαγών με 
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ιδιώτες, αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, 
που περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 
10 και 11 του άρθρου αυτού. 
Διευκρινίζεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», μπορεί να θεωρηθεί, ενδεικτικά, 
κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και 
τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα κατά τα ανωτέρω 
προαπαιτούμενα δεδομένα. 
Ο τίτλος κτήσης πρέπει να συντάσσεται, στους χρόνους που κατά 
περίπτωση, αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., που αναφέρονται στο χρόνο έκδοσης των 
τιμολογίων. 
Ειδικά στην περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή ανακριβούς έκδοσης, 
από υπόχρεο, το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του 
αντισυμβαλλόμενου, σε Κεντρικές Υποδομές. 
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται και τα εξής: 
α) Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως, εφόσον στο έγγραφο 
αυτό απεικονίζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα 
(συμβαλλόμενων και συναλλαγής). Επίσης η γνωστοποίηση μπορεί να 
υποβάλλεται από απόσταση (μέσω fax ή ηλεκτρονικά). 
β) Δεν απαγορεύεται, αντί των αναφερόμενων ανωτέρω (περ. α), να 
συνεχίσει να εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο θα αποστέλλεται άμεσα στη 
Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου. 
γ) Για το χρόνο γνωστοποίησης που ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται άμεσα, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
γ1) Επί αγοράς αγαθών, τα οποία παραλαμβάνονται από τον αγοραστή χωρίς 
να συνοδεύονται με το Δελτίο Αποστολής του υπόχρεου προμηθευτή, οι 
διαδικασίες γνωστοποίησης γίνονται άμεσα (με την παραλαβή). 
γ2) Επί λήψης υπηρεσιών, με την παρέλευση του χρόνου έκδοσης τιμολογίου 
από τον υπόχρεο (ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών κ.λπ). 
γ3) Επί λήψης ανακριβούς τιμολογίου, με τη λήψη του τιμολογίου. 
Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων στις ως άνω περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή 
αγαθών εκτός ωραρίου λειτουργίας, δυσκολία καταμέτρησης λόγω μεγάλων 
ποσοτήτων κ.λπ.), παρέχεται δυνατότητα η σχετική γνωστοποίηση να 
υποβάλλεται, το αργότερο, εντός της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας από 
αυτή που συνέτρεξε το γεγονός. 
Παράγραφος 6. 
Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, αφορούν την τιμολόγηση επί αγοράς 
αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
Υπόχρεοι έκδοσης του τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων, είναι: 
 Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 
 Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αυτού, είναι ο προβλεπόμενος από τις κατ' 
ιδίαν διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6. 
Αναφορικά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 διευκρινίζονται και τα εξής: 
α) Καταργείται το καθεστώς που εισήγαγαν οι διατάξεις του άρθρου 19 
παράγραφος 21α του ν. 3842/2010 και κατά συνέπεια δεν είναι πλέον 
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υποχρεωτική η άμεση έκδοση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής για την αγορά 
αγροτικών προϊόντων από πρόσωπα που τα παράγουν, μπορεί δηλαδή να 
εκδοθούν διακριτά Δελτίο Αποστολής και να ακολουθήσει η έκδοση του 
τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων. 
β) Στις επαναλαμβανόμενες αγορές αγροτικών προϊόντων, εφαρμόζονται 
ανάλογα τα οριζόμενα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6. 
γ) Εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως, με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., 
τα όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο 3/1992 παρ. 12.9., αναφορικά 
με την αγορά γάλακτος από τυροκομικές - τυρεμπορικές επιχειρήσεις, 
εφόσον η τιμή του γάλακτος καθορίζεται στο μέσο ή τέλος της 
γαλακτοκομικής περιόδου, διευκρινίζοντας ότι, προκειμένου να μην θίγεται 
η βασική φορολογική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι τυροκόμοι 
υποχρεούνται να εκδίδουν, ένα (1) συγκεντρωτικό τιμολόγιο ανά πωλητή - 
παραγωγό το αργότερο έως 31/12 εκάστου έτους και ένα (1) εντός του 
επόμενου μήνα από τη λήξη της γαλακτοκομικής περιόδου. 
δ) Το τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων, από 1.1.2013 παύει να 
εκδίδεται θεωρημένο σε κάθε περίπτωση (πλην της έκδοσης του 
συνενωμένου με Δ.Α.), βάσει των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Παράγραφος 7.  
Έκδοση εκκαθαρίσεων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο χρόνος 
έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης. 
Δεν επέρχεται καμία ουσιώδης μεταβολή, σε σχέση με το καθεστώς του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - παράγραφος 7, άρθρο 12), ενώ 
καταργείται η διάταξη που αναφέρονταν στη δυνατότητα έκδοσης 
εκκαθαρίσεων, για παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, η οποία δεν 
είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. 
Παράγραφος 8. 
Αγορά αγαθών - Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, όπως αντίστοιχα και στον 
προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ορίζουν την έκδοση εκκαθάρισης και 
στις περιπτώσεις, που αναφέρονται παρακάτω, ήτοι σε: 
α) Αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου. 
β) Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. 
Με βάση τις υπόψη διατάξεις, όπως ισχύουν πλέον, μετά την τροποποίησή 
τους με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α' 229/19.11.2012), επέρχονται οι εξής 
μεταβολές, σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992): 
1) Για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεους σε έκδοση 
τιμολογίου (π.χ. ιδιώτες), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6 που ορίζουν την σύνταξη «τίτλου κτήσης», 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις, όπως αυτές 
ερμηνεύονται με την παρούσα, όσον αφορά το είδος του παραστατικού, το 
περιεχόμενο, καθώς και το χρόνο έκδοσης αυτού. 
2) Επιπλέον ορίζεται ότι επί παροχής υπηρεσιών, οι οποίες απαλλάσσονται 
από το Φ.Π.Α., ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών δύναται να εκδίδει 
εκκαθάριση, έως το τέλος του 2ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής 
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περιόδου των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο 
των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 
Η ανωτέρω ρύθμιση - δυνατότητα του λήπτη των υπηρεσιών να εκδίδει 
εκκαθάριση, στις περιπτώσεις που καταβάλλει αμοιβές (προμήθειες) που 
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., αντί να λαμβάνει τιμολόγιο του παρέχοντος 
τις υπόψη υπηρεσίες, αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις που μέχρι 
σήμερα ρυθμίζονταν με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις (π.χ. ενδεικτικά 
αναφέρονται, ασφαλιστές, ασφαλιστικοί πράκτορες, πρακτορεία ΠΡΟ ΠΟ 
κ.λπ). 
Παράγραφοι 9, 10 και 11.  
Περιεχόμενο τιμολογίου. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών, ορίζονται τα στοιχεία που 
αναγράφονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου. 
Ειδικότερα: 
1) Με τις διατάξεις της παραγράφου 9, όπως ισχύουν , μετά την 
τροποποίησή τους με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012), επέρχονται 
οι εξής μεταβολές, σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992): 
α) Η ημερομηνία της συναλλαγής αναγράφεται στο τιμολόγιο, μόνον στην 
περίπτωση που δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης αυτού (π.χ. 
ενδεικτικά όταν η έκδοση δελτίου αποστολής προηγείται της έκδοσης 
τιμολογίου). 
β) Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής του αύξοντος αριθμού (α/α) ή των 
αριθμών των δελτίων αποστολής, που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την 
παραλαβή των αγαθών, που αφορούν το σχετικό τιμολόγιο. 
γ) Ενσωματώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18α του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που αναφέρονταν στους ενιαίους 
κανόνες και όρους τιμολόγησης, με βάση τη σχετική Οδηγία 2006/112/ΕΚ 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/45/ Ε.Ε. του Συμβουλίου της 
Ε.Ε., και στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου προστίθενται και νέες 
ενδείξεις που αναγράφονται υποχρεωτικά, όπως αναφέρονται στις 
περιπτώσεις (α) έως και (στ) της παραγράφου αυτής (παρ. 9). 
2) Με τις διατάξεις της παραγράφου 10, ορίζονται τα πλήρη στοιχεία των 
συμβαλλομένων. 
Δεν υφίστανται ουσιώδεις μεταβολές, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις 
της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992), με μόνη εξαίρεση το γεγονός ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή στο τιμολόγιο, του επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
Φορολογίας του αντισυμβαλλόμενου. 
3) Με τις διατάξεις της παραγράφου 11, ορίζονται τα πλήρη στοιχεία της 
συναλλαγής. 
Οι επερχόμενες μεταβολές, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις της 
παραγράφου 11 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), 
συνοψίζονται στις εξής: 
α) Δεν απαιτείται πλέον να αναγράφεται και ολογράφως το συνολικό 
ποσό της αξίας ή της αμοιβής στα χειρόγραφα τιμολόγια (όπως ίσχυε στα 
χειρόγραφα εκδιδόμενα Τιμολόγια, με βάση τις διατάξεις του προϊσχύσαντος 
Κ.Β.Σ.). 
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β) Μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 
229/19-11-2012), καταργείται η δυνατότητα συνοπτικής περιγραφής του 
είδους, επί πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, εφόσον επί του τιμολογίου 
γίνεται παραπομπή στη σχετική σύμβαση. 
γ) Νέα διάταξη εισάγεται, με τη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου αυτής, που ορίζει ότι επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών, το 
είδος αυτών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία και όχι αναλυτικά. 
Παράγραφος 12. 
Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, όπως ισχύει πλέον μετά την 
τροποποίησή της με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012), αναφέρονται 
στο περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου 
εξωτερικού, για την χορηγούμενη σε αυτόν προμήθεια. 
Σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ 
186/1992) δεν απαιτείται πλέον στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος 
οίκου του εξωτερικού, να αναγράφονται και τα στοιχεία της Τράπεζας που 
μεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας. 
Παράγραφος 13.  
Πιστωτικό τιμολόγιο. 
Με την παράγραφο αυτή ορίζονται οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστωτικού 
τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης, καθώς και το περιεχόμενο αυτού. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις 
προϊσχύσασες της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφοι 14 και 15.  
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. 
α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 14, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του 
τιμολογίου (πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επί επιστροφής 
αγαθών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις 
προϊσχύσασες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 15, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του 
τιμολογίου για τις περιπτώσεις που προαναφέρονται, από υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών προς το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Δεν υφίστανται ουσιώδεις μεταβολές, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις 
των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ. 
186/1992), με μόνη εξαίρεση τη μεταβολή που επέρχεται ως προς το χρόνο 
τιμολόγησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ο οποίος συνδέεται 
πλέον με την οριστικοποίηση των πωλήσεων αυτών από τις αρμόδιες αρχές. 
Ειδικότερα, για τις πωλήσεις των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 
αποσαφηνίζεται ότι, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η οριστικοποίηση της 
πώλησης αυτών, από τις αρμόδιες αρχές. 
Παράγραφος 16. 
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Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζονται ορισμένες κατηγορίες 
συναλλαγών, για τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά 
περίπτωση, άλλα παραστατικά αντί τιμολογίων, τα οποία εξομοιώνονται με 
τιμολόγια. 
Εν πολλοίς, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου 
με εκείνες της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992) και αναφέρονται στις ίδιες συναλλαγές. 
Οι μεταβολές που επέρχονται, σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του 
Κ.Β.Σ., συνοψίζονται στις εξής: 
α) Εξομοιώνονται πλέον με τιμολόγια και τα έγγραφα που συντάσσονται 
για τις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων 
γραμματίων και λοιπών συναφών, καθώς και τα στοιχεία που εκδίδονται για 
πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου. 
β) Μετά την τροποποίηση που επήλθε στις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012), όπου εκ παραδρομής στο κείμενο 
αναφέρεται ως παράγραφος 15 αντί του ορθού παράγραφος 16, επήλθαν οι 
ακόλουθες μεταβολές: 
β1) Στο στοιχείο (β) αυτής, που αναφέρεται στην περίπτωση των λοιπών 
στοιχείων που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, 
ύδατος μη ιαματικού κ.λπ., καταργείται η υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου 
των στοιχείων αυτών στον πελάτη. 
β2) Στο στοιχείο (γ) αυτής, όπου αναφέρεται ότι επέχει θέση τιμολογίου και 
η απόδειξη λιανικής, που καλύπτει επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του 
ορίου των εκατό (100) ευρώ, (αντί των πενήντα (50) ευρώ που ίσχυε με τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. ως παραστατικό εξόδου), εφόσον εκδίδεται για την 
αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών για τον αγοραστή ή για τη λήψη, ομοίως, 
υπηρεσιών. Ως προϋπόθεση, που δεν υφίστατο στις προϊσχύσασες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ., αναφέρεται πλέον η αναγραφή του είδους των αγαθών και 
υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που πρέπει να προκύπτει είτε άμεσα 
(αναγραφή), είτε έμμεσα (με την περιγραφή της δραστηριότητας (επάγγελμα) 
του εκδότη) στα στοιχεία. 
Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού 
(απόδειξη λιανικής), από τον αντισυμβαλλόμενο - λήπτη του στοιχείου 
καταργήθηκε με την παράγραφο 8 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'229/19-11-2012). 
Παράγραφος 17. 
Ανάθεση τιμολόγησης - Αυτοτιμολόγηση. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις, βάση των οποίων πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, μπορεί να εκδίδουν 
τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών. 
Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ενσωματώνονται 
ουσιαστικά στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18α του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), περί ανάθεσης 
τιμολόγησης, με βάση τη σχετική Οδηγία  2006/112/ΕΚ όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
επέρχονται δε ορισμένες μεταβολές, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής: 
α) Δεν απαιτείται πλέον, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων, η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας και η κατάθεση αυτής, πριν 
την έκδοση του πρώτου τιμολογίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία, 
για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια, αρκεί η 
ύπαρξη προηγουμένως συμφωνίας (πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου) 
μεταξύ τους, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο (π.χ. ενδεικτικά ανταλλαγή email, επιστολών κ.λπ.). 
Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση περί της κατάρτισης έγγραφης 
συμφωνίας και περαιτέρω κατάθεσης αυτής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, για λογαριασμό του οποίου ο 
πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια, πριν την έκδοση του πρώτου 
τιμολογίου, παραμένει ειδικά στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από 
τον πελάτη ή τον τρίτο, που είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία 
δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή, ανάλογης 
εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1402/1983, 
του ν. 1914/1990  και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1798/2003 του 
Συμβουλίου της 7/10/2003. 
β) Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίων στο εσωτερικό της χώρας, από τον 
πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, για λογαριασμό του οποίου 
εκδίδονται τα τιμολόγια, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση αυτών από ιδιαίτερες 
σειρές κατά προμηθευτή. 
γ) Στα τιμολόγια που εκδίδει ο τρίτος, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασής του, στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών, δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή της ένδειξης «ανάθεση 
τιμολόγησης». 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διευκρινίσεις, που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 
1004/14.1.2004 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18α του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρειάζονται περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 
Παράγραφος 18. 
Τύπος εγγράφων, μηνυμάτων κ.λπ, που επέχουν θέση τιμολογίου. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, που ενσωματώνουν στο άρθρο 6 του 
Κ.Φ.Α.Σ. τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 18α του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ 186/1992), είναι ομοίου περιεχομένου με αυτές 
και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 

Άρθρο 7 
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθιερώνεται ο ενιαίος τίτλος 
«Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών» για τα φορολογικά στοιχεία που 
εκδίδονται για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο κοινό 
(φυσικά πρόσωπα) και ειδικότερα: 
Παράγραφος 1. 
Περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οριοθετούνται οι περιπτώσεις που 
εκδίδεται απόδειξη λιανικής από τους υπόχρεους του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι στις 
περιπτώσεις που είτε πωλούνται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για 
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λογαριασμό τρίτου, είτε παρέχονται υπηρεσίες, σε φυσικά πρόσωπα (κοινό) 
για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή σε μέλη 
προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, καθώς επίσης και 
στην περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. 
Παράγραφοι 2 και 3. 
Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής συναλλαγής και απόδειξης επιστροφής 
λιανικής συναλλαγής. 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών είναι εν πολλοίς ομοίου περιεχομένου 
με τις προϊσχύσασες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992). 
Ως προς τις διαφοροποιήσεις που επέρχονται με τις νέες διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 Καθιερώνεται η υποχρέωση αναγραφής του ονοματεπωνύμου και της 
διεύθυνσης του πελάτη στην απόδειξη επιστροφής λιανικώς πωληθέντος 
αγαθού, εφόσον επιστρέφεται σε αυτόν ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ. 
(Με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), το ως άνω 
χρηματικό ποσό ανερχόταν σε δεκαπέντε (15) ευρώ. 
 Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, τηρεί το λογαριασμό 94 του 
Ε.Γ.Λ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Α.Σ., αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής και το είδος και 
την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε. 
 Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί διπλογραφικά βιβλία 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες με 
πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης (δημιουργία λογαριασμού 
πελάτη), στην απόδειξη λιανικής που εκδίδει, αναγράφει τουλάχιστον το 
ονοματεπώνυμο του πελάτη του, καθώς και την ένδειξη «Επί πιστώσει». 
 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν, εκδίδουν 
απόδειξη αυτοπαράδοσης στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες που 
παρέχονται δωρεάν, χαρακτηρίζονται «ως αυτοπαραδόσεις υπηρεσιών» 
βάσει των διατάξεων του ν. 2859/2000  «Κώδικας Φ.Π.Α.».  
Σε αντίθετη περίπτωση, στην απόδειξη που εκδίδουν στις περιπτώσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή, αναγράφουν την ένδειξη «Δωρεάν». 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι βάσει των νέων διατάξεων οι υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (όπως και όλοι 
οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλαγών) και παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο 
υπόχρεο, σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπο εκτός της χώρας, για την άσκηση 
του επαγγέλματος τους, εκδίδουν πλέον τιμολόγιο όπως ορίζεται στο άρθρο 
6 και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής), όπως εξέδιδαν σε 
περίπτωση παροχής των υπηρεσιών τους στα ως άνω πρόσωπα βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. 
(Π.Δ. 186/1992). 
 Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών, που παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ, οι εκμεταλλευτές 
χώρου διαμονής, εκπαιδευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίου, οι 
εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και 
οι οδοντίατροι, που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές 
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που πραγματοποιούν (αντίστοιχος ορισμός βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. «πρόσθετα 
βιβλία»), στις αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αναγράφουν το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. 
Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης, μπορεί αντί των ως άνω στοιχείων του 
πελάτη, να αναγράφει στις αποδείξεις λιανικής, τα στοιχεία του οχήματος ή 
του σκάφους. 
Όταν ο υπόχρεος παροχής ασφαλών πληροφοριών, παρέχει υπηρεσίες 
δωρεάν, εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης, στην περίπτωση που οι 
υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν, χαρακτηρίζονται ως «αυτοπαράδοση 
υπηρεσιών» βάσει των διατάξεων του ν. 2859/2000  «Κώδικας Φ.Π.Α». Σε 
αντίθετη περίπτωση στην απόδειξη που εκδίδει στην περίπτωση που 
παρέχεται υπηρεσία χωρίς αμοιβή, αναγράφει την ένδειξη «Δωρεάν». 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που 
υποχρεούνται σε παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 
του άρθρου 4 και παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή 
σε πρόσωπο εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματος τους, 
εκδίδουν πλέον τιμολόγιο (όπως και όλοι οι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 και όχι απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών όπως εξέδιδαν σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών τους στα 
ως άνω πρόσωπα, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
 Διευκρινίσεις για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.. από τους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών 
πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη 
υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 
10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992). 
Αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
στο εξής, από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι 
τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση 
παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 Η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, ήτοι ο 
εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου, ο εκπαιδευτής οδηγών 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο επισκευαστής 
ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και 
μηχανημάτων, ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, ο εκμεταλλευτής 
ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, ο 
φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, ο 
εκμεταλλευτής επιχείρησης ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς 
ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων έργων, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης πώλησης για 
λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
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μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, 
γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και ο πράκτορας 
κρατικών λαχείων,  
 εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις 
παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 
1809/1988  (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων 
επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των 
μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Κ.Φ.Α.Σ. 

Παράγραφος 4. 
Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου αυτής είναι 
όμοιες με τις αντίστοιχες για το ίδιο θέμα διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 13 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 5. 
Έκδοση άλλων εγγράφων που περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των 
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ομοίου περιεχομένου με τις 
διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 6. 
Ανάθεση της έκδοσης εισιτηρίων σε τρίτο. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζεται ότι η έκδοση των 
εισιτηρίων θεαμάτων, κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης και η έκδοση εισιτηρίων 
μεταφοράς προσώπων, που είναι ουσιαστικά αποδείξεις λιανικής για παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό και εκδίδονται με τη μορφή εισιτηρίου λόγω της 
ανάγκης εξυπηρέτησης της μορφής των σχετικών αυτών συναλλαγών, 
δύναται να ανατίθεται σε τρίτο, ενώ προβλέπεται ότι οι λεπτομέρειες, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις για την ως άνω διαδικασία, ορίζονται με Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Ήδη, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 
1208/16.11.2012 (ΦΕΚ Β' 3065), οι οποίες ισχύουν και με τις νέες διατάξεις, 
βάσει των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 
του Κ.Φ.Α.Σ., ρυθμίστηκε το ως άνω θέμα και ορίσθηκαν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την εν λόγω ανάθεση. 
Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις. 
 Ως τίτλος των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών αναγράφεται η φράση: 
 «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών», ή  
 «Απόδειξη λιανικής» ή  
 «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» ή  
 «Απόδειξη λιανικής πώλησης», ή  
 «Απόδειξη» με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εφόσον εκδίδονται 
για παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένες (χειρόγραφη έκδοση) ή 
σημασμένες με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988  
(μηχανογραφική έκδοση). Αυτονόητο είναι ότι εφόσον εκδίδονται με τη 
χρήση απλής Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής του ν. 1809/1988, 
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εκδίδονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών που 
διέπουν την έκδοσή τους με τον τρόπο αυτό. 
 Δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. 
(1/1/2013), δημιουργείται η υποχρέωση σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, 
έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών 
του ν. 1809/1988  (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), επειδή εκδίδουν πλέον τις 
αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 
του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 
1809/1988, παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών 
μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988  για την έκδοση 
των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις 
περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών 
αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο 
καθεστώς. 
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον 
ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του 
Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992). 
 Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), 
βάσει των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
14 του Κ.Φ.Α.Σ., παύουν να ισχύουν οι διατάξος των Α.Υ.Ο.: 
 1072823/513/0015/ΠΟΛ. 1159/22.6.1994 (ΦΕΚ 506 Β'),  
 1073555/584/0015/ΠOΛ.1166/16.6.1995 (ΦΕΚ 572 Β') και  
 Α.Υ.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ 1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 932 Β') «περί των 
εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα διασκέδασης», καθώς επίσης και τα όσα 
έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, για την εφαρμογή των διατάξεων των 
προαναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων και από 1/1/2013 και στο 
εξής, η εν λόγω κατηγορία υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, εκδίδει 
πλέον τις αποδείξεις λιανικής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των 
άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και των διατάξεων του άρθρου 1 του 
ν. 1809/1988. 
 Από έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δεν 
υφίσταται πλέον η υποχρέωση έκδοσης δελτίου κίνησης των τουριστικών 
λεωφορείων, όπως αυτή οριζόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13α του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
 

Άρθρο 8 
Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Άρθρο 9 
Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων 

Παράγραφος 1. 
Θεώρηση και σήμανση φορολογικών στοιχείων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής [….] 181,182,183 

                                                 
181 ΠΟΛ.1005/4.1.2013 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ Φ.Η.Μ  
Με την Πολ. 1005/18.1.2013 του ΥΠΟΙΚ  που δημοσιεύθηκε στο (Φ.Ε.Κ 77 τεύχος Β') με θέμα 
"Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής– Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών 
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Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ− ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του ν.1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο 
ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου" 
ορίζονται τα παρακάτω. 
Ειδικότερα, 
  Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής − Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους 
υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.− TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – 
μεταβολής − παύσης λειτουργίας Φ.Η. 
 
Αριθμ. ΠΟΛ 1005 
Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής – Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του ν.1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο 
ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου  
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 
Α΄/5.10.1988). 
2. Τις διατάξεις του 4ου κεφ. της ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 
1592Β΄/17−11−2005). 
3. Την αριθ. Υπ. ΟΙκ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» 
(ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012). 
4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόμενων φορολογικών 
παραστατικών και εντύπων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., 
καθώς και την μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων. 
5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1 
Τρόπος υποβολής 
1. Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής − Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους 
υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – 
μεταβολής − παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, για τις εξής περιπτώσεις:  
1.1 Κωδικοί − περιπτώσεις αιτιών έναρξης Φ.Η.Μ.: 
1 – Αγορά νέας ΦΗΜ 
2 − Αγορά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από dealer ΦΗΜ με σκοπό την μεταπώληση 
3 − Αγορά νέας μνήμης ΦΗΜ σε αντικατάσταση παλαιάς μνήμης 
13 − Αγορά νέας ΦΗΜ με λήζινγκ (leasing) 
15 − Απόκτηση ΦΗΜ λόγω κληρονομιάς 
22 − Ανεύρεση ΦΗΜ έπειτα από απώλεια − κλοπή 
36 − Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησιμοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε 
αναστολή λειτουργίας 
37 – Απόκτηση ΦΗΜ από γονική παροχή 
1.2 Κωδικοί − περιπτώσεις αιτιών μεταβολής − παύσης Φ.Η.Μ.: 
4 − Ακύρωση αγοράς ΦΗΜ − επιστροφή στον κατασκευαστή 
5 − Πώληση η δωρεά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία ή πώληση από dealer ΦΗΜ 
σε επιτηδευματία 
6 − Πώληση μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία ή dealer ΦΗΜ σε dealer ΦΗΜ 
7 − Αλλαγή τόπου εγκατάστασης (μεταφορά ΦΗΜ μεταξύ υποκαταστημάτων − έδρας) 
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8 − Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω βλάβης 
9 − Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω πλήρωσης 
10 − Αυτοπαράδοση της ΦΗΜ λόγω οριστικής διακοπής επιχείρησης 
23 − Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω πλήρωσης μνήμης 
24 − Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς) 
25 − Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης 
28 − Μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω μετασχηματισμού (συγχώνευση − διάσπαση − απορρόφηση) 
εταιρείας, στο ίδιο ή σε νέο Α.Φ.Μ. νέου κατόχου 
34 − Αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ λόγω μη χρησιμοποίησης της, για οποιοδήποτε αιτία πλην 
οριστικής διακοπής εργασιών (προαιρετικό − δεν έχει προθεσμία) 
36 − Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησιμοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε 
αναστολή λειτουργίας 
37 − Μεταβίβαση ΦΗΜ με γονική παροχή 
77− Αλλαγή τόπου εγκατάστασης και ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ την ίδια μέρα 
2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης 
φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά 
(παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», βιβλιάριο συντήρησης, ανάγνωση μνήμης, κλπ). 
Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις 
χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο. 
3. Η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), πραγματοποιείται με 
την ηλεκτρονική αναγραφή του πλήθους των σελίδων του ΒΣΕ στο ανωτέρω έντυπο 
Δ13. 
4. Οι προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 
4 του Ν.1809/1988 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου. 
Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
5. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, 
διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που 
αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα γίνεται 
αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που 
θα αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ. 
6. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή και ο υποβάλλων 
αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια 
εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω 
διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται 
εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
Αν μετά την οριστική υποβολή ο υπόχρεος διαπιστώσει ότι έχει καταχωρήσει λανθασμένα 
στοιχεία, πρέπει άμεσα να ενημερώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο 
να διορθώσει την λανθασμένη καταχώρηση. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές 
παραβάσεις». 
7. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΦΕΚ 
Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για 
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση 
απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 
8. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής − Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ − ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. 
της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου ισχύει προαιρετικά από τις 16/01/2013 και υποχρεωτικά από τις 01/10/2013. 
Άρθρο 2 
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. 
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Παράγραφος 2. 
Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. 
Με τις διατάξεις αυτές τα βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) 
ενημερώνονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. Επίσης, τα 
χειρόγραφα βιβλία, τα εκτυπωμένα βιβλία ή τα δεδομένα των 
μηχανογραφικά τηρουμένων βιβλίων, βρίσκονται στην επαγγελματική 

                                                                                                                                            
1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης – μεταβολής − παύσης λειτουργίας 
Φ.Η.Μ. (Δ13), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ. εντός της ημέρας, ανά 
υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά. 
Άρθρο 3 
Ισχύς της Απόφασης 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
182 Πολ 1082/2003: παρ. 6. α. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, 
υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης – κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της 
έδρας. 
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης – 
κατάστασης, θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον 
κάτοχο – χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 
εντός 10 ημερών από την ημέρα αγοράς). Κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω 
υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 
– ΦΕΚ 84 Α’ ) καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων, που 
προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. 
Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες 
αριθμοί έναρξης αρίθμησης, των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση 
ΕΑΦΔΣΣ. 
β. Στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας ΕΑΦΔΣΣ τα φορολογικά στοιχεία που θα 
εκδίδονται από την κάθε ΕΑΦΔΣΣ, θα είναι ιδιαίτερης σειράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
18 παράγραφος 6 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α’ ). 
γ. Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της ΔΟΥ και η 
ένδειξη «Κατατέθηκε Όμοιο» θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να 
το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά 
στοιχεία. 
δ. Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται μέσω της χρήσης ΕΑΦΔΣΣ και 
δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη 
ΔΟΥ της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων. 
 
183 Πολ 1082/2003: παρ. 7. α. Σε περίπτωση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας της 
ΕΑΦΔΣΣ και μέχρι την επαναλειτουργίας της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν 
υπάρχει άλλη διαθέσιμη ΕΑΦΔΣΣ, εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά 
στελέχη. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση - γνωστοποίηση εντός δεκαημέρου από 
την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους 
αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν 
μηχανογραφικά, χωρίς την χρήση ΕΑΦΔΣΣ. 
Στην περίπτωση αυτή αντί της Συμβολοσειράς Σήμανσης αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ………………». 
β. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης – γνωστοποίησης αυτής, αποστέλλεται σε όλους τους 
λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων. 
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εγκατάσταση που αφορούν μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν και 
επιδεικνύονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν. 
Με γνωστοποίηση (όχι έγκριση) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
της έδρας μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται και να βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης που 
αφορούν με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους επιδεικνύονται στη 
φορολογική αρχή στην προθεσμία που τίθεται σε αυτές ή μετά την 
ενημέρωσή τους τα συμπληρωμένα έντυπα επιστρέφονται στην εγκατάσταση 
που αφορούν. 
Ο τόπος τήρησης μπορεί να είναι ίδια ή μη επαγγελματική εγκατάσταση. 
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και όσον αφορά τη φύλαξη των 
φορολογικών στοιχείων και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσής 
τους. 
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, οι πληροφορίες της παραγράφου 23 
του άρθρου 4 τηρούνται πάντοτε στην επαγγελματική εγκατάσταση που 
αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν, όπως ισχύει 
για τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούνται στην εγκατάσταση αυτή. 
Σημειώνεται ότι, γνωστοποιήσεις που είχαν υποβληθεί και εγκρίσεις που 
είχαν δοθεί με τις διατάξεις του προϊσχύσαντα Κώδικα για την τήρηση των 
βιβλίων και των στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν και για την τήρηση των 
βιβλίων και 
των στοιχείων του Κώδικα αυτού, σε άλλο τόπο, χωρίς δηλαδή την 
υποχρέωση υποβολής νέας γνωστοποίησης. 
Παράγραφος 3. 
Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος τα χειρόγραφα και εκτυπωμένα βιβλία ή τα ηλεκτρονικά μέσα 
αποθήκευσης αυτών καθώς και τα στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
ή μέσα αποθήκευσης αυτών, μπορούν να φυλάσσονται οπουδήποτε εντός ή 
εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Στην περίπτωση αποθήκευσης τους 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας υποβάλλεται γνωστοποίηση πριν την 
έναρξη της φύλαξης ενώ επί μεταβολής του τόπου φύλαξης εκτός της 
Ελληνικής επικράτειας υποβάλλεται νέα γνωστοποίηση. Αναλόγως με τα 
προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τυχόν σχετικές 
γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του 
Κ.Β.Σ. δεν υποβάλλονται ξανά. 
Παράγραφος 4.  
Διαφύλαξη τιμολογίων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο 
οι διατάξεις των άρθρων 244, 245, 247 και 249 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του 
Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όσον 
αφορά τους κανόνες τιμολόγησης. 
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των σημείων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 
αυτής έχουν αντίστοιχα όμοιο περιεχόμενο με τις διατάξεις των παραγράφων 
8, 9, 10 και 11 του άρθρου 18α του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και δεν χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων. 
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Περαιτέρω, με τις διατάξεις του σημείου ε' ορίζεται ότι ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να διαφυλάττει τα τιμολόγια στην 
αρχική τους μορφή με την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή του. 
Στην περίπτωση που η διαφύλαξη των τιμολογίων γίνεται με ηλεκτρονικά 
μέσα πρέπει να διαφυλάσσονται ηλεκτρονικά και τα δεδομένα που 
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα προέλευσης και την ακεραιότητα του 
περιεχομένου των τιμολογίων αυτών. 
Με τις διατάξεις του σημείου στ' ορίζεται ότι στις περιπτώσεις συναλλαγών 
που ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών είναι εγκατεστημένος σε ένα 
κράτος - μέλος της Ε.Ε. και ο Φ.Π.Α. οφείλεται σε ένα άλλο κράτος - μέλος, 
οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκομένων κρατών - μελών έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης, λήψης και χρήσης των εκδιδομένων ή ληφθέντων από τον 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών τιμολογίων, εφόσον αυτά έχουν 
αποθηκευτεί με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση με 
απευθείας σύνδεση (on-line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. 
Με τις διατάξεις του σημείου ζ' της παραγράφου αυτής προσδιορίζεται η 
έννοια της διαφύλαξης τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα ως η διαφύλαξη 
δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας 
και διαφύλαξης, καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
Παράγραφος 5.  
Χρόνος διαφύλαξης. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ομοίου περιεχομένου με τις 
αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του προϊσχύσαντος 
Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 6. 
Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
αποθήκευσης. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι εν πολλοίς ομοίου περιεχομένου με 
τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και δεν χρήζουν αναλυτικών διευκρινίσεων. 
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων σε 
ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου αυτής, παρέχεται 
πλέον για το σύνολο των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών 
στοιχείων των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων με ημερομηνία έκδοσης πριν την 
1/1/2013. 
Παράγραφος 7. 
Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων. 
Όταν τα αθεώρητα βιβλία και οι αθεώρητες καταστάσεις που αναφέρονται 
στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται αλλά να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με την 
προϋπόθεση όμως ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί 
από τον φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση αδυναμίας αναπαραγωγής - 
εκτύπωσης των δεδομένων αυτών, η αδυναμία - μη διαφύλαξή τους 
ισοδυναμεί με μη τήρηση των αντίστοιχων βιβλίων ή καταστάσεων. 
Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των φορολογικών στοιχείων, για τα οποία δεν 
προβλέπεται εκτύπωση των στελεχών τους, δεδομένου ότι αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά δεδομένα που επέχουν θέση στελέχους (π.χ. ηλεκτρονικά 
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αρχεία σήμανσης), η μη διαφύλαξη των αποθηκευμένων αυτών δεδομένων, 
ισοδυναμεί με μη διαφύλαξη των αντίστοιχων, εκδιδομένων φορολογικών 
στοιχείων. 
 

Άρθρο 10 
Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών 

Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5. 
Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου 
εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για τη 
διασταύρωση των συναλλαγών των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, 
όπως αυτή ορίστηκε και βάσει των όσων έχουν γίνει δεκτά με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Οι κυριότερες 
μεταβολές που επέρχονται στην υποχρέωση αυτή με τις παρούσες διατάξεις 
των εν λόγω παραγράφων συνίστανται στα ακόλουθα: 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται 
σε υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ανά 
ημερολογιακό έτος, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη 
συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλασσόμενων με τον υποβάλλοντα. 
Εκτός από τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του παρόντος Κώδικα, υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις και οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο στην περίπτωση που έχουν επιλέξει 
να εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής 
τους κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, προκειμένου να είναι 
δυνατή η διασταύρωση στοιχείων, στις περιπτώσεις εισαγωγών ή εξαγωγών 
αγαθών, δεν απαιτείται πλέον αποστολή στοιχείων από τις Τελωνειακές 
αρχές στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., αλλά οι πληροφορίες αυτές 
λαμβάνονται απευθείας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - ICIS). 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των 
υποβαλλόμενων καταστάσεων. Στις καταστάσεις αυτές δεν αναγράφονται 
πλέον το επάγγελμα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του 
υπόχρεου, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση των συναλλασσομένων 
με τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των 
καταστάσεων ως η 25η Ιουνίου έκαστου έτους, για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191 
Β726-8- 2005) «περί της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του 
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)», ενώ δεν υποβάλλονται εάν τα δεδομένα 
του περιεχομένου τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'). 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται ρητά οι συναλλαγές για τις 
οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής καταστάσεων του άρθρου αυτού. 
Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων 
τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Κ.Φ.Α.Σ. για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις 
επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή 
στις πρόσθετες πράξεις. 
Διευκρινίζεται τέλος, ότι παύει να ισχύει η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου 
ετησίως, για όσους εντάσσονταν σε αυτή την υποχρέωση με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις που 
λήγουν από 1/1/2013 και έπειτα. 
Παράγραφος 6.  
Απόδειξη συναλλαγών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τίθεται όριο για τις συναλλαγές 
μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών αξίας 3.000 ευρώ και άνω, η 
εξόφληση των οποίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Για την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα έχουν 
γίνει δεκτά από τη Διοίκηση και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα, βάσει των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 14 του παρόντος. 
Το όριο αξίας των συναλλαγών για αγορές αγροτικών προϊόντων που 
εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή του 
αγοραστή αναπροσαρμόζεται από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 
3.000 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ο 
συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της 
σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, 
επιτρέπονται οι συμψηφισμοί που θα γίνονται από 1/1/2013 και εφεξής, 
για τις αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που 
προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί πριν την 1 /1 
/2013. 
Παράγραφος 7. 
Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων συναλλασσομένων σε τραπεζικά 
παραστατικά 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επέρχεται μεταβολή στα όσα 
ίσχυαν με τις διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 
4 του άρθρου 13 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και κατά 
συνέπεια δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
Παράγραφος 8. 
Βάρος απόδειξης συναλλαγών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι οι εκδότες και οι 
λήπτες των φορολογικών στοιχείων φέρουν το βάρος της απόδειξης των 
συναλλαγών τους, επιβεβαιώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα στοιχεία 
των αντισυμβαλλομένων τους, στο πλαίσιο που δεν παραβιάζεται το 
φορολογικό απόρρητο. Σχετικά με την υποχρέωση αυτή, παρέχεται πλέον η 
δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων από κάθε 
ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά, από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων 
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απεικόνισης συναλλαγών, από τη στιγμή που αυτό θα δημιουργηθεί και 
θα είναι διαθέσιμο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 

Άρθρο 11 
Εξουσίες Φορολογικής Αρχής 

Παράγραφοι 1 και 2. 
Απαλλαγές από ορισμένες υποχρεώσεις του Κ.Φ.Α.Σ. - Αρμοδιότητα 
χορήγησής τους. 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών είναι εν πολλοίς ομοίου περιεχομένου 
με τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1γ) και 36 (παρ. 2αα) του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν αναλυτικών 
διευκρινίσεων. 
Οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις που επέρχονται με τις νέες διατάξεις 
συνίστανται στην απάλειψη του αποκλειστικού δικαιώματος του 
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις του 
Κ.Φ.Α.Σ. που αναφέρονται σε αυτές, όπου πλέον το δικαίωμα αυτό το έχει ο 
αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής μετά από εισήγηση του αρμόδιου 
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και στη δυνατότητα απαλλαγής του 
υπόχρεου του Κ.Φ.Α.Σ. από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β' 
κατηγορίας του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.) και την έκδοση αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών από την έναρξη των εργασιών του εφόσον εκτιμάται ότι το 
ύψος των ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαχειριστική περίοδο που διανύεται 
δε θα υπερβεί το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. 
Παράγραφος 2. 
Δικαιώματα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι επίσης εν πολλοίς ομοίου 
περιεχομένου με τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ. 8) του προϊσχύσαντος 
Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν αναλυτικών 
διευκρινίσεων. Η μόνη διαφοροποίηση που επέρχεται με τις νέες διατάξεις 
συνίσταται στην απάλειψη του «κωλύματος» της συστέγασης των 
επιχειρήσεων για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους, και κατά 
συνέπεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εφεξής δεν έχει δικαίωμα να 
αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην περίπτωση αυτή. 
Κατά ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι 
διατάξεις της παύουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Τέλος, επισημαίνεται ότι γενικά όλες οι αποφάσεις των Προϊσταμένων 
Δ.Ο.Υ. που είχαν εκδοθεί βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), 
παύουν να ισχύουν από 1/1/2013 και οι υπόχρεοι θα πρέπει να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. από την ημερομηνία αυτή και μετά. 
Ειδικότερα, παύουν να ισχύουν αποφάσεις που αναφέρονται σε: 
 Καταχώρηση των συναλλαγών της κοινοπραξίας στα βιβλία των μελών. 
 Τήρηση θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης (προβλέπεται από την 
παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. χωρίς έγκριση). 
 Απαλλαγή από την έκδοση αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής και 
δελτίων αποστολής επί επαναλαμβανόμενων αγορών ή πωλήσεων. 
 Έγκριση για κατά διάφορο τρόπο θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ή και 
μη θεώρησή τους. 
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 Υποχρέωση παραγωγού αγροτικών προϊόντων στην έκδοση τιμολογίων 
για την πώληση του συνόλου της παραγωγής του (προβλέπεται σχετική 
δυνατότητα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. χωρίς έγκριση). 
Παρέχεται η δυνατότητα για τη διευκόλυνση προσαρμογής των υπόχρεων 
στις νέες διατάξεις, οι αποφάσεις των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. που 
αναφέρονται σε απαλλαγές από την έκδοση Δελτίων Αποστολής ή την 
έκδοσή τους κατά διάφορο τρόπο, καθώς επίσης και σε κατά διάφορο τρόπο 
θεώρησης φορολογικών στοιχείων ή μη θεώρησής τους, να εξακολουθούν να 
ισχύουν έως 28/2/2013, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορεί να 
υποβληθεί νέα αίτηση για την έγκριση μη έκδοσης Δελτίου Αποστολής ή την 
έκδοσή του κατά διάφορο τρόπο βάσει των νέων εξουσιοδοτικών διατάξεων 
της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ. 
 

Άρθρο 12 
Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού 
Οικονομικών που συνίστανται:  
α) στην έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και  
β) στην έκδοση αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών. 
 

Άρθρο 13 
Θέση σε ισχύ 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
παρόντος Κώδικα, από την 1/1/2013. 
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, που είναι μεταβατικού χαρακτήρα 
λαμβάνεται μέριμνα και ρυθμίζονται ορισμένα ιδιαίτερης σημασίας θέματα.  
Ειδικότερα: 
Παράγραφος 1. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, κάθε διάταξη αντίθετη 
στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από 
αυτές και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, 
που αφορούν και έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτές.  
Παράγραφος 2. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, όπου από τις κείμενες 
διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων (π.δ. 99/1977, ΦΕΚ Α' 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(Π.Δ. 186/1992), ΦΕΚ Α' 84), μετά την ισχύ του παρόντος Κώδικα, νοούνται 
οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12 του Κώδικα αυτού. 
Παράγραφος 3.  
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, όπου στις κείμενες 
διατάξεις γίνεται παραπομπή σε βιβλία δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα 
απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 του άρθρου 4 του 
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παρόντος Κώδικα και όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας 
νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15 του 
άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα. 
Παράγραφος 4. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, οι αποφάσεις της 
Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών 
Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να 
ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέματα που ρυθμίζονται αντίστοιχα 
από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι 
σχετικές υποχρεώσεις. 
Παράγραφος 5. 
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, οι 
διατάξεις των άρθρων 5 (δελτίο αποστολής), 7 (αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών) και 8 (έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών 
συναλλαγών) παύουν να ισχύουν από την 1/1/2014. 
Επίσης, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής 
ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Ομάδα 
Εργασίας, προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30/6/2013 
τις προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των 
προβλεπομένων από τον παρόντα Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες 
τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.  
 
Ακριβές αντίγραφο      Ο Υφυπουργός Οικονομικών  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας   Γεώργιος Μαυραγάνης 
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Β. ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') 
 
 Τις θέσεις που έχουμε πιο κάτω εκφράσει από το παρελθόν για τι ισχύει από 
1.1.2014 σε θέματα ΚΦΑΣ επιβεβαιώνει η Εγκύκλιος του ΚΦΑΣ, ΠΟΛ 
1023/2014. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)  ΠΟΛ 1023/2014 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β'-Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Δ. Σταθάς - Ελ. Φραγκούλη 
Α. Λουγκάνη - Δ. Καρύδη 
Τηλέφωνο : 210 3610030-210 3610065  
210 3627090 - 210 3638389 
 
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')» 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') επέρχονται 
ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), 
που ισχύουν από 1.1.2014. 
Επιπλέον, με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., προβλέπεται η 
κατάργηση ορισμένων άρθρων και παραγράφων αυτού, επίσης με εφαρμογή 
από 1.1.2014. 
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2014, κάθε πρόσωπο με 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία 
και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, 
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, 
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αποτελούν οι διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ., οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2014.. 
Με την παρούσα παρέχουμε οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του 
Κ.Φ.Α.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. 
1. Κατάργηση υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων 
βιβλίων). 
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Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., 
ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. 
Κατά συνέπεια, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, 
εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, 
γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, 
από 1.1.2014, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών 
(πρόσθετων βιβλίων). 
2. Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. 
Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. 
ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επίσης, 
με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ. 
ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. 
Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε 
φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, 
περί φορολογικών μηχανισμών. 
Σημειώνεται ότι, τυχόν αποθέματα θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων 
φορολογικών βιβλίων και στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της 
εξαντλήσεως αυτών. 
3. Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Έκδοση 
τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές 
αγαθών. 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ287 Α') ορίζεται, ότι, το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να 
ισχύει από την 1.1.2014. 
Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο 
διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί, δεν απαιτείται να 
εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του 
Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, από 1.1.2014, δεν απαιτείται να τηρείται το 
ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπονταν από τις υπουργικές αποφάσεις 
ΠΟΛ.1273/1.12.1989 (ΦΕΚ 923 Β') και ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517 Β') 
δεδομένου ότι, η υποχρέωση αυτή, ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο 
έκδοσης των φορτωτικών. 
Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των άρθρων 97 έως και 107 του Εμπορικού 
Νόμου, περί της υποχρέωσης έκδοσης του εγγράφου «αγωγιαστήριο», που 
συντάσσεται υπό μορφή επιστολής και παραδίδεται, για συμβάσεις 
μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων, από τον αποστολέα στον παραλήπτη 
αυτών, περιέχει δε τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 
αυτού, δεν θίγονται μετά την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης 
φορτωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Οι ανωτέρω υπόχρεοι (μεταφορέας, μεταφορικό γραφείο, διαμεταφορέας), 
από 1.1.2014, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, με τις γενικές 
διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή εκδίδουν τιμολόγια, 
προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
κ.λπ. και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, προς ιδιώτες, με την 
ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της 
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διαχειριστικής περιόδου, εφαρμοζομένων, αναλόγως, των διατάξεων των 
παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 
του Κ.Φ.Α.Σ., κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις 
δεν απαγορεύεται η αναγραφή επιπλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου 
στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, καθώς και η έκδοση αυτών σε 
περισσότερα, των δύο, αντίτυπα. 
Για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με εντολείς άλλους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών, μπορεί να ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για τις επαναλαμβανόμενες 
παροχές υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, η διπλότυπη κατάσταση που 
προβλέπεται από την υπόψη διάταξη μπορεί να αναπληρωθεί από 
φωτοτυπία του ημερολογίου μεταφοράς που τυχόν εξακολουθεί να τηρείται 
και μετά την 1.1.2014, η οποία επισυνάπτεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
των επαναλαμβανόμενων παροχών. 
Τυχόν αποθέματα φορτωτικών (τετραπλότυπων), μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως αυτών, με περιεχόμενο αυτό που 
προβλέπεται για τα τιμολόγια π.χ. δεν απαιτείται να αναγράφεται ο τόπος 
προορισμού, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κ.λπ. και εφόσον 
εξακολουθεί να εκδίδεται φορτωτική και μετά την 1.1.2014, τα αντίτυπα των 
φορτωτικών που πρέπει να διαφυλάσσονται είναι το τρίτο αντίτυπο 
«αποδεικτικό δαπάνης», που παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα 
κόμιστρα και το τέταρτο αντίτυπο «στέλεχος». 
4. Κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών - Έκδοση τίτλου κτήσης για 
τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης τιμολογίου. 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 8 του 
Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1.1.2014. 
Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α'), στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 
Κ.Φ.Α.Σ. προστέθηκε η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών». 
Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, ο 
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) του Κ.Φ.Α.Σ. αποδεικνύουν τις λήψεις 
υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου 
κατά την παροχή υπηρεσιών με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., 
τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων 
καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις 
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Επισημαίνεται ότι, για 
παρασχεθείσες υπηρεσίες έως και την 31.12.2013, τα ποσά των οποίων θα 
καταβληθούν από 1.1.2014 και εξής, οι τίτλοι κτήσης εκδίδονται με την 
καταβολή αυτών. 
Σημειώνεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», όπως είχε διευκρινιστεί με την 
εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 για την αγορά αγαθών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), 
υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (λήψης υπηρεσιών), αρκεί να 
περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δεδομένα. 
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Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης κατά τα 
ανωτέρω είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, 
εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή 
συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για 
άλλη δραστηριότητα κ.λπ. 
Ειδικά, όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε 
μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης τίτλου κτήσης κατά τα ανωτέρω, να 
συντάσσεται κατάσταση (μισθοδοσίας). 
Για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλεπόταν, μέχρι 31.12.1013, η έκδοση 
απόδειξη δαπάνης π.χ. έξοδα κίνησης προσωπικού, επισκευές εντός 
εγγύησης κ.λπ. μπορεί, από 1.1.2014, να εκδίδεται οποιοδήποτε 
δικαιολογητικό έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται η καταβαλλόμενη δαπάνη. 
5. Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αυτοπαράδοση αγαθών ή την 
ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 8 του 
Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επιπλέον, με την υπουργική 
ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7475/07.11.86 (791 Β'), που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση 
των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ορίζεται η έκδοση 
ειδικού στοιχείου για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή τις ιδιοχρησιμοποιήσεις 
υπηρεσιών. 
Συνεπώς, από 1.1.2014, η υποχρέωση έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου 
απόδειξης αυτοπαράδοσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται, δεν 
προβλέπεται πλέον από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. αλλά από την 
προαναφερόμενη υπουργική απόφαση. Επισημαίνεται ότι, για τις 
αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών προς ιδιώτες 
μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης του 
προαναφερόμενου στοιχείου από ιδιαίτερο τμήμα της φορολογικής 
ταμειακής μηχανής ενώ, γενικά, αντί της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, 
μπορεί να εκδίδεται τιμολόγιο και γι' αυτές τις οιωνεί παραδόσεις αγαθών ή 
παροχές υπηρεσιών, αναγράφοντας ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση 
αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήση υπηρεσιών. 
6. Τρόπος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για ορισμένες 
κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. 
Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό τέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 
(ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται ότι, το άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου 2015. 
Συνεπώς, για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από 1.1.2014 
έως 31.12.2014 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 
7 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Περαιτέρω, με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/2.1.2014 
(ΦΕΚ 2 Β/2.1.2014), ορίστηκε ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών 
καθώς και οι εξαιρέσεις, για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, 
με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και φορολογικών 
ταμειακών μηχανών, αντίστοιχα. 
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Επισημαίνεται ότι, με τις προαναφερόμενες αποφάσεις στην ουσία 
κωδικοποιήθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1037/12.2.1992, 
ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1061/1.7.2004 προσαρμοσμένες στα νέα 
δεδομένα, μετά την πλήρη κατάργηση  
α) της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων και  
β) της υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).  
Ειδικότερα: 
Α. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή 
μηχανογραφικά), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του 
πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της 
μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των 
βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, 
οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη 
χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.::  
Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού 
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, 
χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι. Ο εκμεταλλευτής 
χώρου στάθμευσης, μπορεί, αντί του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης 
του πελάτη, να αναγράφει, στις χειρόγραφες αποδείξεις, τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. 
Β. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις  
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, είτε με τη χρήση 
φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις  
λιανικών συναλλαγών δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση 
φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.: 
Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 
Γ. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, είτε με τη χρήση 
φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.: 
Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή 
ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή ράπτρια 
που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 
εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ., 
Δ. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του 
ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση 
φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις 
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λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.: 
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του 
κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, 
συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, 
αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, 
διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη 
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή 
μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, 
χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή 
συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου 
και λογοπεδικού. 
Εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 
οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, με αντικείμενο εργασιών τα 
προαναφερόμενα επαγγέλματα που πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, είτε 
επί μηχανογραφικής έκδοσης, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. ενώ εκδίδουν χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 
μόνο στην περίπτωση βλάβης της φορολογικής ταμειακής μηχανής και του 
φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. 
Επίσης, με τον ίδιο κατά τα προαναφερόμενα τρόπο της περίπτωσης αυτής, 
εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, δεδομένου ότι, 
το επάγγελμα αυτό προσιδιάζει με το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. 
Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ., δεν εκδίδονται ιδιαίτερα τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών, για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η 
αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. Κατ' 
αναλογία, οι δικαστικοί επιμελητές, δεν εκδίδουν ιδιαίτερα τιμολόγια και 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την είσπραξη της αμοιβής τους, 
εφόσον η αυτή αναγράφεται στα έγγραφα επιδόσεων, κατασχέσεων κ.λπ. 
για τα οποία εισπράττεται. 
β) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή 
αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού. 
γ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή 
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, 
ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές 
εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων 
(μαρμαρογλυφείων). 
δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό 
γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης 
εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
ε) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 
συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων 
λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, 
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επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 
κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 
Ε. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ. (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος μη ιαματικού, παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και οι αποδείξεις που 
εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικής 
ταμειακής μηχανής και φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., με εξαίρεση 
τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές. 
Επισημαίνεται ότι, η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1258/21.11.2002, αναφορικά με την 
υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των 
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από τους υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών 
αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις 
κινητές λαϊκές αγορές, στα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου 
(πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα), εξακολουθεί να ισχύει. 
ΣΤ. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 
1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών το 
Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα. 
Ζ. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα 
να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), 
από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό 
(π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά 
είδη) ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και 
άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης 
φορολογικής ταμειακής μηχανής (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και 
έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους 
αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. 
Η. Οι εξαιρέσεις από φορολογική ταμειακή μηχανή που προβλέπονται από 
άλλες υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν όπως π.χ. η Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1164/30.6.1994 (ΦΕΚ 544 Β') για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία. 
Ομοίως, τα ΕΛ.ΤΑ. δεν υποχρεούνται σε χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., για τα στοιχεία 
που εκδίδουν (άρθρο 21 του ν. 3312/2005), ούτε σε χρήση φορολογικής 
ταμειακής μηχανής, για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που 
διενεργούν (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1006/10.1.2000 ). 
Θ. Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που 
εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με 
φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης 
εισιτηρίων, οι αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του π.δ. 
120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης θέσεων 
και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ.. 
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7. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων (για την πώληση αγαθών). 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') 
αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του 
Κ.Φ.Α.Σ. και συνεπώς, από 1.1.2014, το τιμολόγιο εξακολουθεί να μπορεί να 
εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των 
αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο 
των συμβαλλομένων. 
Ως γνωστόν, από τις υφιστάμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 14 του άρθρου 6) το τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών) 
εκδίδεται, κατ' αρχήν, με την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. 
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την 31.12.2013, κατ' εξαίρεση, η 
μεταγενέστερη τιμολόγηση των αγαθών (σε ένα μήνα από την παράδοση ή 
την αποστολή τους) με την προϋπόθεση ότι, κατά την παράδοση ή την 
αποστολή των αγαθών εκδόθηκε δελτίο αποστολής. Δεδομένου ότι, από 
1.1.2014, δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής και 
προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις από την 
καθιερωμένη πρακτική της μεταγενέστερης, από την παράδοση ή την 
αποστολή των αγαθών, τιμολόγησης παρέμεινε η δυνατότητα της εκ των 
υστέρων τιμολόγησης από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. 
Προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της 
παράδοσης ή της αποστολής αποθεμάτων και μόνο αποτελεί η διασφάλιση 
της παρακολούθησης αυτών, με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω στην 
παράγραφο 8 της παρούσας. 
8. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
8.0. Γενικά. 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 5 (δελτίο 
αποστολής) του Κ.Φ.Α.Σ., παύει να ισχύει από την 1.1.2014. 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., 
όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') και ισχύει από 1.1.2014, ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την 
παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από 
τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που 
διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. 
Κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, εκδόθηκε η 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1286/31.12.2013, με την οποία ορίστηκαν οι κατάλληλες δικλείδες 
για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων 
ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων 
που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. 
Με την απόφαση αυτή, καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την 
παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τα οποία διακινούνται με σκοπό, 
αποκλειστικά, την πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου. 
Το έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι 
υπόχρεοι όπως «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό 
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Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων», « Έγγραφο 
Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ.. 
Αποθέματα, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα 
αγαθά (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.). 
8.1. Υπόχρεοι. 
Υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι: 
α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 
β) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου, για την 
παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων τους. 
8.2. Περιπτώσεις έκδοσης. 
Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα 
προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις: 
α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών 
συναλλαγών, κατά περίπτωση. 
β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων: 
- από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. 
αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων. 
- από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή 
όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του 
προμηθευτή αυτών είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή 
επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 
είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό 
τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση. 
8.3. Ειδικές περιπτώσεις. 
α) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής, παράδοσης ή 
διακίνησης αποθεμάτων, από τον προμηθευτή - πωλητή αυτών, απ' ευθείας 
σε τρίτον, με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές, τετραγωνικές κ.λπ. 
συναλλαγές). 
Το έγγραφο της περίπτωσης αυτής, συντάσσεται από τον προμηθευτή - 
φυσικό αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη 
αυτών και παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα - αγοραστή. Η 
υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου αυτού και από τον εντολέα - αγοραστή 
ή/και το φυσικό παραλήπτη των αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από 
αντίγραφα του εγγράφου του φυσικού αποστολέα. 
β) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η 
ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Στο περιεχόμενο του κατά 
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τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση των στοιχείων 
του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την 
παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε 
άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται 
είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των 
επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της 
επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο. 
γ) Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή των μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα είτε εκδίδεται, από 
τον παραλήπτη αυτών, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
αναγράφοντας την ποσότητα του πλεονάσματος ή του ελλείμματος, είτε στο 
αρχικό έγγραφο του προμηθευτή αναγράφονται το πλεόνασμα ή το 
έλλειμμα, κατά περίπτωση. 
8.4. Περιεχόμενο. 
Στο περιεχόμενο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, 
αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου των παραγράφων 9, 10 και 11 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. 
των αποθεμάτων. Επισημαίνεται ότι, από τα δεδομένα της παραγράφου 9 
του άρθρου 6, δεν αναγράφονται οι ενδείξεις του δευτέρου εδαφίου αυτής 
(απαλλαγή από Φ.Π.Α. κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το δελτίο αποστολής στο έγγραφο μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων δεν αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ώρα 
παράδοσης ή αποστολής, ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου 
ή του πλωτού μέσου, ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού κ.λπ. 
8.5. Χρόνος έκδοσης. 
Το ανωτέρω έγγραφο συντάσσεται, κατά το χρόνο της αποστολής ή της 
παραλαβής ή της διακίνησης των αποθεμάτων, όταν υφίσταται διακίνηση 
αυτών, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και 
διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην 
των ιδιωτών, των αποθεμάτων. 
8.6. Έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή. 
Το ανωτέρω έγγραφο, μπορεί να εκδίδεται σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή, 
εφόσον με κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος σύνταξης 
αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων. 
Για την έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1004/4.1.2013 περί ηλεκτρονικού 
τιμολογίου. 
Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Επίσης, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ως συνοδευτικό 
στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε 
οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB stick, 
mobile phone κ.λπ.), με δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό 
απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να 
παραδίδεται, ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. 
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8.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013, προκύπτει 
ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της 
αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν 
εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο: 
-Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό. 
-Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, 
αποθήκη). 
-Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση. 
-Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, 
συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ.. 
-Διακίνηση - αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση. 
-Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση. 
-Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών. 
-Διακίνηση παγίων, γενικώς. 
-Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων. 
-Αυτοπαραδόσεις αγαθών. 
-Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και 
αποθηκών. 
8.8. Εξαιρέσεις - Λοιπές διευκρινίσεις. 
1. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων - απαλλαγών από την έκδοση δελτίων 
αποστολής, εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως και μετά την 1.1.2014, και 
σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης εγγράφου, επί αποστολής, παράδοσης, 
παραλαβής, διακίνησης αποθεμάτων, των οποίων εκκρεμεί η τιμολόγηση. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων: 
- Οι παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τα οποία διατίθενται μέσω 
δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις παραδόσεις φυσικού αερίου, ύδατος 
μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι, η παράδοση αυτών προκύπτει από τις μετρήσεις που 
διενεργούνται, μέσω των δικτύων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(μήνα, τρίμηνο κ.λπ.). 
- Οι διακινήσεις, από λιανοπωλητές, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, 
που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά τις κινητές λαϊκές αγορές, 
τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές - κινητά 
καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη 
συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να φέρουν μαζί τους τα φορολογικά 
βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία αγορών. 
Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από 
τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου. 
2. Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, 
είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το έγγραφο μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών 
(έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον 
παραγωγό. 
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Σημειώνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν, αναλόγως, τα όσα έχουν γίνει 
δεκτά με την εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, αναφορικά με την 
διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος από τυροκομικές - τυρεμπορικές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν οι αντισυμβαλλόμενοι αγρότες εντάσσονται στο 
κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έκδοσης του δικαιολογητικού 
εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα αποθέματα εντύπων Δελτίου 
Αποστολής, μέχρι εξαντλήσεως αυτών ενώ μπορεί, προαιρετικά, να 
εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις με σκοπό 
διαφορετικό της πώλησης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, τυχόν 
υφιστάμενα αποθέματα εντύπων συνενωμένων Δελτίων Αποστολής - 
Τιμολογίων, μέχρι εξαντλήσεως αυτών, για την αποστολή, παράδοση, 
διακίνηση τιμολογηθέντων αποθεμάτων. 
9. Λοιπά θέματα. 
1. Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, για τους οποίους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) δεν 
υποχρεούνταν σε τήρηση βιβλίου αποθήκης ή ήταν υπόχρεοι σε τήρηση 
αυτού μόνο ως προς την εισαγωγή και όσοι υποχρεώθηκαν για πρώτη φορά 
να τηρήσουν το λογαριασμό 94 τη διαχειριστική περίοδο που άρχιζε από 
1.1.2013, εφόσον, από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1.1.2014 
και μετά, υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94 καθώς και όσοι 
υποχρεωθούν για πρώτη φορά σε τήρηση αυτού, είναι δυνατόν για την 
διαχειριστική αυτή περίοδο και μόνο να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης αυτής, τους υπολογαριασμούς του 
λογαριασμού 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή, κατά 
ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, με βάση την 
απογραφή. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους επεξεργάζεται αγαθά δύνανται να 
ενημερώνει μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, αναλυτικά ή 
συγκεντρωτικά, μόνο τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 94, των 
πρώτων υλών, κατά την εισαγωγή, κατά ποσότητα (αγορές και διακινήσεις) 
και αξία (αγορές) και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, με βάση την 
απογραφή. 
Σημειώνεται ότι οι τεχνικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να τηρούν το 
λογαριασμό 94 με τον τρόπο που αναφέρεται στο έγγραφο μας Δ15Α 1176251 
ΕΞ 11.11.2013). 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., οι οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2014, απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής το φυσικό 
πρόσωπο, υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα 
έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε 
(5.000) χιλιάδες ευρώ. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζονται οι περιπτώσεις 
εκείνες των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από την 
εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μεταξύ των οποίων και όσοι ασκούν 
ελευθέριο επάγγελμα. 
Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), στις οποίες δεν γίνεται 
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αναφορά για ελευθέρια επαγγέλματα. Συνεπώς τα φυσικά πρόσωπα, των 
οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα 
(όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.), ανεξάρτητα αν οι 
διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί για τη φορολογία εισοδήματος, 
εξακολουθούν, από 1.1.2014, να μην απαλλάσσονται από την τήρηση 
βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, έστω και αν, τα ακαθάριστα έσοδά τους 
κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είναι κάτω των 5.000 ευρώ. 
Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων και 
την έκδοση στοιχείων λιανικής γιατρός με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 
5.000 ευρώ. 
3. Στη Β' κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά βιβλία) η υποχρεωτική 
απογραφή κατά την 31.12.2013 καταλαμβάνει μόνο τους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών που κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησαν 
ακαθάριστα έσοδα από τη πώληση αγαθών πάνω από 150.000 ευρώ. Οι 
σχετικές αποφάσεις (όπως η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1134/14.12.2004), με τις οποίες 
απαλλάσσονται ορισμένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της Β' 
κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, 
ισχύουν και για την απογραφή της χρήσης αυτής. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν διενεργείται απογραφή (ακαθάριστα 
έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ ή απαλλασσόμενες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις σχετικές αποφάσεις), ως απογραφή λήξης της χρήσης 2013 λαμβάνεται 
το ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης αυτής, με βάσει τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
Κ.Φ.Α.Σ., σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών 
τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, 
πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία 
από τον αντισυμβαλλόμενο, συνεκτιμώνται τα οριζόμενα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). 
5. Τα πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν, βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα 
από ελευθέριο επάγγελμα, εξακολουθούν και από 1.1.2014, να εκδίδουν 
τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη (άρθρο 7 
παράγραφος 4 περίπτωση β' του Κ.Φ.Α.Σ., εγκύκλιος ΠΟΛ.1036/22.2.2013). 
 
Ακριβές αντίγραφο   Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  Θεοχάρης Θεοχάρης 
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Γ. ΠΟΛ.1020/5.2.2013: Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών 
πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (ΦΕΚ Β' 370/19-02-2013) 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 1 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση 
Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 
(ΦΕΚ 1592Β΄). «Κωδικοποίηση – συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων – διαδικασίες 
χρήσης και λειτουργίας τους». 
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γδ΄, γιγ΄ και γιδ΄) 
και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ84 Α΄) όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 
4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄). 
5. Την υπ’ αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012). 
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
Παρέχεται η δυνατότητα, από 1.1.2013, χρήσης των Ειδικών Ηλεκτρονικών 
Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 
Α΄), για τη διασφάλιση των πληροφοριών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 
ΦΕΚ 222 Α΄), στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκμετάλλευσης 
χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, 
κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης καθώς και στους 
γιατρούς και οδοντιάτρους. 
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προαιρετικά σημαίνουν 
ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των 
πληροφοριών, που ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο 
μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή 
όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα. 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «…_b.txt») της σήμανσης κάθε 
καταχωρούμενης και σημαινόμενης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα 
φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ με την υποχρέωση να 
εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό 
έλεγχο. 
Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη μηχανισμό για τη σήμανση 
των φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου − 
ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης των εγγραφών των πληροφοριών αυτών, 
ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 188 
 

Δ. ΠΟΛ.1036/22.2.2013 «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Αθήνα, 22/2/2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)   ΠΟΛ 1036 
ΤΜΗΜΑ Β-Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς  
Τηλέφωνο : 210-3610065 210-3638389 
 
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» 
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 - ΦΕΚ 222 Α') και σε συνέχεια της 
εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με 
την παρούσα τα εξής: 
1. Έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελμα. 
Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις 
εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. 
Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992184 

                                                 
184 Αριθ. 1014655/185/0015 ΠΟΛ. 1037/1992 
Κατηγορίες επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών 
ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988, 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1809/ 1988 «Καθιέρωση ταμειακών 
μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222/Α'), όπως ισχύουν. 
2. Την απόφαση μας 1006568/70 ΠΟΛ 1014/18.1.91 (ΦΕΚ Β' 66), με την οποία 
υποχρεώνονται σταδιακά όλοι οι επιτηδευματίες σε χρησιμοποίηση φ.τ.μ. σε ορισμένες 
περιοχές της χώρας, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 αυτής, με τις οποίες 
ορίζεται ότι με τη νεώτερη απόφαση μας θα επεκταθεί η υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. 
στο σύνολο των επιτηδευματιών και σε ολόκληρη τη χώρα το έτος 1993. 
3. Ότι ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρησιμοποίηση 
φ.τ.μ. είτε γιατί στερούνται μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης (καταστήματος) είτε 
λόγω της μορφής και του τρόπου άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ενώ 
άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες είτε έχουν πολύ περιορισμένο 
αριθμό συναλλαγών είτε έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. να αναγράφουν 
πρόσθετα στοιχεία στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν, για τους λόγους δε 
αυτούς κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ' αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι 
αναγκαίες διευκολύνεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  
αποφασίζουμε: 
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(ΦΕΚ 128 Β'), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι 
επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του 
άρθρου 48 του ν. 2238/1994) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση 
φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα 
από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 
2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από 
θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε 
(προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, 
αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. 
Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ως άνω ελεύθερους 
επαγγελματίες που ενώ με τις προϋσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
υποχρεούντο στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, με τις νέες διατάξεις του 

                                                                                                                                            
1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής Ν. 
1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, 
στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα: 
α) Στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955. 
β) Στους επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, 
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ.) και να αναγράφουν στις αποδείξεις που εκδίδουν 
πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων κ.λ.π.). 
γ) Στους εκματαλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή 
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού. 
δ) Στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου 
(όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλε- , κτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι 
ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες). 
ε) Στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο κρατικών 
λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης 
εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
στ) Στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου για 
την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, 
έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης 
κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, 
στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες, καθώς και στους 
εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 
2. Όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για 
την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ. διατηρούν μόνιμη 
επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή 
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά 
ή υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και 
άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ράπτης 
ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν 
τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη 
δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1992 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 
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Κ.Φ.Α.Σ. δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού (π.χ. φυσιοθεραπευτές). 
Ακόμη, σημειώνεται ότι, όσοι από τους ως άνω ελεύθερους επαγγελματίες 
τηρούν με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. τις ασφαλείς πληροφορίες της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού (π.χ. γιατροί και 
οδοντίατροι) εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή 
υπηρεσιών προς το κοινό αθεώρητες βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (εγκύκλιος ΠΟΛ.1004/4.1.2013, άρθρο 9). 
Επισημαίνεται, τέλος ότι, για τις επαγγελματικές παροχές των υπηρεσιών 
τους βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. όλοι οι 
προαναφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδουν σε κάθε περίπτωση 
αθεώρητα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών. 
2. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα 
προς το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για 
την παροχή υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το 
Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκδίδεται με κάθε 
επαγγελματική τους είσπραξη. 
Δεδομένου ότι, από 1.1.2013 οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εκδίδουν 
αθεώρητα τιμολόγια και προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, είναι προφανές ότι, η προαναφερόμενη διάταξη καταλαμβάνει τις 
περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών από τους 
ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. 
3. Τρόπος διαφύλαξης αθεώρητων ή σημαινόμενων με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
φορολογικών στοιχείων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, 
τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά 
μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται 
άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των 
ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου 
αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που 
εμπεριέχονται σε αυτά. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν 
και για τα αποθηκευμένα δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους των 
εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 
Διευκρινίζεται ότι, η προαναφερόμενη διάταξη με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από αυτή, ως προς τη δυνατότητα μη εκτύπωσης του στελέχους 
και του τρόπου διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων καταλαμβάνει τις 
εξής περιπτώσεις: 
α) Φορολογικά στοιχεία που υποχρεωτικά (π.χ. δελτία αποστολής) ή 
προαιρετικά εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και 
β) Μηχανογραφικά εκδιδόμενα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει 
υποχρέωση σήμανσής τους από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (π.χ. τιμολόγια και στοιχεία 
που επέχουν θέση τιμολογίου, αποδείξεις λιανικής υπόχρεων απεικόνισης 
συναλλαγών κ.λπ.). 
4. Περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου. 
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Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012 
οριζόταν ότι, όταν τα φορολογικά βιβλία τηρούνταν μηχανογραφικά, για την 
ακύρωση εγγραφής σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης φορολογικών 
στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών εκδίδονταν ειδικό ακυρωτικό 
στοιχείο. 
Δεδομένου ότι, από 1.1.2013 οι διατάξεις του Κ. Β. Σ. καταργήθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ των οποίων και η 
προαναφερόμενη διάταξη, που δεν αναφέρεται στις νέες διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής 
μηχανογραφικά τηρούμενων φορολογικών βιβλίων, σε περίπτωση 
λανθασμένης έκδοσης μη σημαινόμενων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) 
φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών δεν εκδίδεται 
υποχρεωτικά ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε 
μη φορολογικό παραστατικό (π.χ. λογιστικό σημείωμα κ.λπ.). 
Αντίθετα, στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά σημαίνεται με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον δεν 
έγινε χρήση αυτού, απαιτείται η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου με 
σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, το ακυρωθέν φορολογικό 
στοιχείο έχει διαφυλαχθεί στη μνήμη του φορολογικού μηχανισμού 
(αρχεία a.txt, b.txt κ.λπ.). 
Συμπερασματικά, ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται μόνο στην περίπτωση 
ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που έχει σημανθεί, προαιρετικά ή 
υποχρεωτικά, με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον δεν έγινε 
χρήση αυτού. 
Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την ακύρωση τιμολογίου, σημαινόμενου ή μη, 
εφόσον έγινε χρήση αυτού (παράδοση στον αντισυμβαλλόμενο) εκδίδεται 
πιστωτικό τιμολόγιο. 
5. Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρώην πρόσθετα βιβλία). 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για το 
μεταβατικό διάστημα από 1.1.2013 - 31.12.2013, ορισμένοι υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, 
εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, 
γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι) παρέχουν 
ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του 
σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών 
γίνεται είτε με χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί 
μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά 
έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 
1809/1988 (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1020/5.2.2013). 
Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά 
οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη 
διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη 
διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα 
δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το 
ονοματεπώνυμο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του 
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ασθενή χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδομένα όπως 
την ώρα επίσκεψης). Οι πληροφορίες αναγράφονται άμεσα με την έναρξη 
της παροχής όπως αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου με εξαίρεση τις 
πληροφορίες εκείνες που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. καταχωρούντο σε διαφορετικό 
χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν να 
καταχωρούνται στον οριζόμενο με τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο. Τέτοιες 
πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδομένα»(π.χ. φάρμακα κλπ. που 
καταχωρούνται από τις κλινικές μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας). 
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι, τα κέντρα αισθητικής που παρέχουν και υπηρεσίες 
συμβουλών διαίτης έχουν υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και για τις υπηρεσίες αυτές. 
Αντιθέτως ο διαιτολόγος- διατροφολόγος που παρέχει μόνο υπηρεσίες 
συμβουλών διαίτης, δεν χαρακτηρίζεται ως κέντρο αισθητικής αλλά 
θεωρείται ότι ασκεί παραϊατρικό επάγγελμα, ανεξάρτητα του λόγου παροχής 
των υπηρεσιών αυτών και δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 
του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών 
πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων 
βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
Τέλος, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν το ειδικό βιβλίο 
(μεταχειρισμένων αγαθών) του άρθρου 45 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), για 
την παραλαβή αγαθών, δεν απαιτείται να εκδίδουν το δελτίο αποστολής της 
περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον 
διενεργείται σχετική εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο, άμεσα με την 
παραλαβή του αγαθού. 
6. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα 
εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2012, οριζόταν ότι, δεν 
θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση 
μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο 
χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των 
αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την 
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες 
(10.000 ευρώ) και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το 
ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2013, τα ανωτέρω 
πρόσωπα, εφόσον είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών σύμφωνα και με 
τα αναφερόμενα στην ενότητα «νέοι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.» της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1004/4.1.2013, υποχρεούνται στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και 
την έκδοση φορολογικών στοιχείων. 
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Διευκρινίζεται ότι, για τις αμοιβές στα προαναφερόμενα πρόσωπα για την 
εκτέλεση ερευνητικού έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
31.12.2012, μπορεί να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης του άρθρου 8 του 
Κ.Φ.Α.Σ. ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης αυτής και χωρίς να 
επηρεάζονται εκ του λόγου αυτού σχετικές υποχρεώσεις στη φορολογία 
εισοδήματος. 
7. Προθεσμία προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 (σελ. 44), δεδομένου ότι, με την έναρξη 
ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1.1.2013), δημιουργήθηκε η υποχρέωση 
σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη 
χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), 
δόθηκε η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών φορολογικών μηχανισμών 
(Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών ή θεώρησης τους στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από 
την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), 
έως την 28.2.2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής 
των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι 
εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις 
πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν 
με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του KB.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
Δεδομένου ότι, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (28.2.2013), δεν έχει 
επέλθει πλήρης προσαρμογή στις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όλων των 
προαναφερομένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, δεδομένων των 
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την προσαρμογή αυτή, η 
ως άνω οριζόμενη ημερομηνία (28.2.2013) μετατίθεται το αργότερο έως την 
29.3.2013.  
 
Ακριβές Αντίγραφο  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Η Προϊσταμένη της  
Γραμματείας   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
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Ε΄. ΠΟΛ.1061/28.3.2013: Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)  

 
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 – ΦΕΚ 222 Α΄) και σε συνέχεια των 
εγκυκλίων μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 και ΠΟΛ.1036/22.2.2013, διευκρινίζονται 
συμπληρωματικά με την παρούσα τα εξής: 
1. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από επιχειρήσεις ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. 
Με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) 
υπουργικής απόφασης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η 
δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) του 
ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων. 
Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
στέλεχος, χωρίς όμως να αποκλείεται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
δεν υποχρεούνται στην αναγραφή επιπλέον δεδομένων στις αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών, η δυνατότητα (προαιρετικής) χρήσης Φ.Τ.Μ. ή 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, για την έκδοση των εν λόγω 
αποδείξεων. 
Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παράλληλα με 
την δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν και δραστηριότητα 
ενοικίασης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να μην εκδίδουν 
τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο ανά 
δραστηριότητα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν τις 
εν λόγω αποδείξεις με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή είτε χειρόγραφα 
είτε προαιρετικά με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. 
2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) - 
Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. 
Οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα 
από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση του πελάτη. 
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με 
τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. 
3. Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., 
ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. 
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Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται «τα 
πλήρη στοιχεία της συναλλαγής», μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου θα πρέπει να είναι σαφής 
και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο 
της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς την αμοιβή. 
Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 
παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα 
στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, 
ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση 
αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε 
τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ 
των αντισυμβαλλομένων. 
4. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για 
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων. 
Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες 
υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών προς το κοινό, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν 
κατά τη διαδικασία της εν λόγω προσαρμογής, με την παρούσα μετατίθεται 
έως την 12.4.2013, η προθεσμία που έληγε την 29.3.2013 που είχε 
παρασχεθεί με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/22.2.2013 
Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (12.4.2013), οι εν λόγω υπόχρεοι, 
μπορεί να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, με 
τον ίδιο τρόπο που εξέδιδαν αυτές με βάση το καθεστώς του προϊσχύοντος 
Κ.Β.Σ.. 
5. Προθεσμία περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής 
περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο 
απογραφών. 
Η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που 
λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών μπορεί να 
διενεργηθεί μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Κάθε αντίθετη θέση, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, παύει να ισχύει. 
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Στ. Τροποποιήσεις 2014 – δικαιολογητικό μη 
τιμολογηθέντων αποθεμάτων –ΠΟΛ 1001/2014. 
 
Η Απόφαση για τον Τρόπο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων -αν και διανύουμε την 4η ημέρα του 2014 και έπρεπε να 
γνωρίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού - ακόμη δεν έχει εκδοθεί 
ελπίζουμε να προβλέψουν με την απόφαση να μη επιβληθούν κυρώσεις 
για το διάστημα που προηγείται του χρόνου έκδοσης και να μην είναι 
προχρονολογημένη -πράγμα σύνηθες- και να δοθεί χρόνος προετοιμασίας 
στους Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών. 
 
1. Για συναλλαγές με το κοινό (ιδιώτες) εκδίδουν σε κάθε περίπτωση 
 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ή ΑΠΥ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ φτμ  ή ΕΑΦΔΣΣ 
2. Δεν τηρούν το πρόσθετο βιβλίο (όσοι τηρούσαν) δεν παρέχουν ασφαλείς 
πληροφορίες. 
3. Για συναλλαγές με άλλους Υπόχρεους Δημόσιο κλπ εκδίδουν ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
(Αυτό ισχύει από 1.1.2013) 
α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού 
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, 
χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι. 
β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 
γ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή 
ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που 
επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 
εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 
δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα (ΣΣ τα 
παλιά ελευθέρια) του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού 
επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, 
γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, 
συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, 
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, 
εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων 
διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 
ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, 
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου 
και λογοπεδικού, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
ε) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου 
ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού. 
στ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή 
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, 
ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές 
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εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων 
(μαρμαρογλυφείων). 
ζ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό 
γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης 
εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
η) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 
συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων 
λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, 
επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 
κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 
Ακόμη δεν υπάρχουν φορτωτικές, απόδειξη μεταφοράς κλπ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ή ΑΠΥ, κατά περίπτωση. 
Σχετικά τα παρακάτω: 
Τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι χρήσης ΦΤΜ από 1.1.2014 μέχρι 
31.12.2014. ΠΟΛ.1001/2.1.2014 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/2.1.2014  η  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1001/2014 ΤΟΥ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι στην 
τήρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής. 
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη 
χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 
222 Α΄) 

ΠΟΛ 1001/2014 (ΦΕΚ Β' 2/02-01-2014) 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 
«Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύουν. 
2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) «Κατηγορίες 
επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών 
ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988». 
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
4. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης 
πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως 
προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από συγκεκριμένες 
κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν 
σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
5. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
Ορίζουμε τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012,  υποπαράγραφος Ε1) που 
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εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών ως 
εξής: 
1. Οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δύνανται να 
μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 
Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και την μορφή του φορέα τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα): 
α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού 
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, 
χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι. 
β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 
γ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή 
ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που 
επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 
εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 
δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του 
κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, 
συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, 
αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, 
διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη 
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή 
μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, 
χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή 
συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου 
και λογοπεδικού, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
ε) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου 
ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού. 
στ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή 
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, 
ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές 
εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων 
(μαρμαρογλυφείων). 
ζ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό 
γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης 
εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
η) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 
συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων 
λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, 
επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 
κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 
Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και δ΄ 
έως και η΄, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του 
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ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις 
αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει 
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. 
(ΣΣ Ξαναγράφει την ΠΟΛ 1037/1992, με την προσαρμογή των περ. α 
 πρόσθετων βιβλίων και  β των Ελευθερίων επαγγελμάτων, της ΠΟΛ 
1037/1992  τα οποία τα μνημονεύει ρητά στην παρούσα και μνημονεύει τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις αυτής. Βλέπε παρακάτω  I περ. 7, 8, iii  και iv ). 
2. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη 
χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής, με εξαίρεση τους πωλητές 
(αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές. 
3. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα 
να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή διατηρούν μόνιμη 
επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς 
αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή από την επαγγελματική 
τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την 
οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής 
(π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), 
υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 
τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής 
ταμειακής μηχανής. 
4. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1014655/185/ 
0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) «Κατηγορίες επιτηδευματιών που 
εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 
1809/1988» καταργείται. 
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014 έως και 31.12.2014. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 

Β. Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014  

Ποίοι εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦΔΣΣ Πλήρης δικαίωση της ερμηνείας 
που δώσαμε  τόσο στις εισηγήσεις σε σεμινάρια, όσο και στην ανάρτηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Νίκης 5-7 10180 Αθήνα 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Tηλ.: 210-3332553/4 
Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr 
Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 
Δελτίο Τύπου 
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Με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 51 του νόμου 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και 
άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση 
φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι: 
● Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών 
(πρόσθετων βιβλίων). 
● Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. 
● Η κατάργηση της έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση 
της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 
● Η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., σε τήρηση 
φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την 
υποχρέωση αυτή, ορισμένων εξ αυτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 
όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών και με σκοπό την απλοποίηση της 
μετάβασης στο νέο καθεστώς, με σχετικές αποφάσεις, προβλέπονται τα 
εξής: 
Α. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων Για την 
αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την 
πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή 
αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη 
διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα 
αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό 
έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα 
των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), 
πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων. (ΣΣ 
Δηλαδή ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ χωρίς τυπικότητες ώρας, σκοπού, μεταφορικό 
μέσο κλπ) και φυσικά χωρίς σήμανση ή ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ και αυτό 
χωρίς σήμανση). Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή 
αποθεμάτων από τον αγοραστή (ΣΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ για παραλαβές 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν 
παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή 
αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων 
αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του 
άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Το ανωτέρω δικαιολογητικό 
συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της 
παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό 
προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και 
του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων. 
B. Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που εξαιρούνται από 
τη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών και προϋποθέσεις 
εξαίρεσης. Στη λιανική πώληση, διατηρείται το υφιστάμενο σύστημα 
ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων 
αποδείξεων), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα 
νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων. Για τη διευκόλυνση των 
φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα μη χρήσης φορολογικών 
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ταμειακών μηχανών και Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων 
Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), σε όσα επαγγέλματα απαλλάσσονταν και κατά 
την προηγούμενη χρονιά, από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών. 
(ΣΣ εξαιρεί τα ελευθέρια επαγγέλματα από φτμ ή ΕΑΦΔΣΣ και γενικά 
όσους εξαιρεί η ΠΟΛ 1037/1992). 

Γ. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 
έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι 
οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από 
την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή 
αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). 

I. Τι ισχύει από 1.1.2014 σχετικά με τα βιβλία και στοιχεία στα 
πλαίσια του ΚΦΑΣ. (προσθήκη στην ανάρτηση την 30.12.2013 ώρα 
11:28) 

Ο ΚΦΑΣ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 του Ν. 4193/2012), όπως θα ισχύει την 
1.1.2014, σχετικά με τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία ρυθμίζει τα εξής: 
1.         Με ρητή διατύπωση του ΚΦΑΣ, συγκεκριμένα το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 5 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 6 
 Σ/Ν «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» –που 
ψηφίστηκε από Βουλή των Ελλήνων την 21.12.2013 (Ν.4223/31.12.2013), 
ορίζει: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι διατάξεις του 
άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015.» 
2.         Με την  παράγραφο 5 του πιο πάνω άρθρου 51 του Σ/Ν «Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» –που ψηφίστηκε από Βουλή 
των Ελλήνων την 21.12.2013 (Ν.4223/31.12.2013) , προστέθηκε η 
παράγραφος 19 στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ, η οποία έχει ως εξής: «19. Ο 
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, 
που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη 
τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και 
των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.» 
3.         Με τη ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 23 του 
άρθρου 4 του ΚΦΑΣ παύει να ισχύει η παράγραφος αυτή από 1.1.2014. «Η 
παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.» και 
αφορά τους  Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών (ΥΑΣ) που «παρέχουν 
ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του 
στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα 
στοιχεία του πελάτη.», τα όσα είχαν παραμείνει από τα πρόσθετα βιβλία του 
ΚΒΣ. 
4.         Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ που αναφέρεται Διασφάλιση 
συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων, έχει ως εξής: «1. Η αυθεντικότητα 
των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με τη χρήση 
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ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α' 222), επί 
μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών 
συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα 
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα εισιτήρια 
επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και 
αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια 
πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του 
Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2014.». Με την ρητή αυτή διατύπωση παύει η θεώρηση και η υποχρεωτική 
χρήση των ΕΑΦΔΣ. 
5.         Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΦΑΣ ρυθμίζει «Για 
την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντικότητα της προέλευσης και 
η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, θεωρείται 
ότι διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους: 
α) Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α' 125). 
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 
(Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά 
με αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που να 
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των 
δεδομένων. 
γ) Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 
1809/1988.» 
Από διατύπωση «με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους» 
προκύπτει το προαιρετικό της χρήσης ενός εκ των τρόπων α, β και γ που 
προτείνει και δεν το επιβάλει. Φυσικά το προαιρετικό ισχύει από 1.1.2013 
για όλα πλην ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
(ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από 1.1.2014 σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στα 
α/α 1 και 4 του παρόντος η δυνατότητα σήμανσης έμεινε για την ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 
6.         Με τη ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 11 του ΚΦΑΣ παύει να ισχύει η παράγραφος αυτή από 1.1.2014.η 
οποία έχει ως εξής: «Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1 η 
Ιανουαρίου 2014.», σύμφωνα με την οποία «ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε 
θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος» έχει οφειλές κλπ 
κωλύματα θεώρησης. 
7.         Επισημαίνεται ότι είναι σε ισχύ ο Ν. 1809/1988 και ειδικότερα το 
άρθρο 1, όπως είχε διευκρινιστεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Κ.Φ.Α.Σ. 
(ΠΟΛ.1004/4.1.2013) και συγκεκριμένα η Διοίκηση δέχθηκε ότι: 
7.1.   «Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του 
άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση 
φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με 
σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 
222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. (ΣΣ Η σήμανση 
είναι προαιρετική σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 
του ΚΦΑΣ, που αναλύθηκαν στο α/α 5 του παρόντος άρθρου και το, από 
20.12.2013, Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο 
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παρέχονται «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναβάθμισης των 
Φορολογικών Μηχανισμών» ). 
Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής 
ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν 
γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές 
εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992, περιπτώσεις 
βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των 
κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες 
αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται 
αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται 
θεωρημένες, (ΣΣ εννοείται η θεώρηση αφορούσε το 2013 δεδομένου ότι, 
όπως αναφέρθηκε πιο στο α/α 4 από 1.1.2014 παύει να ισχύει η υποχρέωση 
θεώρησης)» 
7.2.   Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1037/1992 καθορίζει τις πιο κάτω   εξαιρέσεις 
«(α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, 
κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, (ΣΣ 
παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994, που καταργήθηκαν με το νόμο 
4172/2013, «22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν 
οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.», όπως προστέθηκε με το Ν/Σ  «Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» –που ψηφίστηκε από Βουλή 
των Ελλήνων την 21.12.2013 (Ν.4223/31.12.2013).) 
(β) στους επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως 
εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, κ.λπ.) και να 
αναγράψουν στις αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως 
ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων 
κ.λπ.), (ΣΣ Βλέπε πιο πάνω α/α 3 του παρόντος) 
(γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή 
αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, 
(δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε 
τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), 
(ε) στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, 
πρακτορείο κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο 
συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο 
ευρέσεως εργασίας, 
(στ) στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και 
περιοδικού Τύπου για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, 
ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινόχρηστων λογαριασμών 
πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και 
συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, στους 
κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες, καθώς και 
στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του ΕΟΤ.» 
8.         Ο ΚΦΑΣ στο άρθρο 7 παρ. 3 εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο 
 αναφέρει: «Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού 
αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον 
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πελάτη, η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και 
εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του πελάτη. 
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του πελάτη. 
Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή 
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του 
στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος.» 
Για τις επιστροφές αξίας άνω των 30€ η Διοίκηση με την ΠΟΛ 1004/2013 
δέχτηκε να είναι αθεώρητη απόδειξη  χειρόγραφα για να αναγραφούν οι 
πρόσθετες πληροφορίες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση πελάτη κλπ ενώ για 
τους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων  κλπ διατηρείται η εξαίρεση 
της ΠΟΛ 1037/1992. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ΥΑΣ: 
i.              Δεν απαιτείται να εκδίδουν κάποιο συνοδευτικό στοιχείο στην 
περίπτωση που εκδίδεται άμεσα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 
ii.              Αν δεν εκδίδεται ΑΜΕΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, τότε θα ρυθμιστεί με ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στο με α/α 2 πιο πάνω του 
παρόντος. (ΣΣ Εκτιμούμε ότι θα διατηρήσει το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΑΘΕΩΡΗΤΟ χωρίς την μέχρι τώρα τυπολατρία. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει 
και από την εισηγητική έκθεση του Ν.Σ «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
και άλλες διατάξεις» –που ψηφίστηκε από Βουλή των Ελλήνων την 
21.12.2013(Ν.4223/31.12.2013) «Με την παράγραφο 5 ορίζεται η 
υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που 
εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για 
την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων 
για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.» με Δελτίο Τύπου το 
Υπουργείο Οικονομικών,  για το θέμα αυτό, επισημαίνει: «Γίνεται ένα 
περαιτέρω βήμα απλοποίησης των κανόνων φορολογικής απεικόνισης 
των συναλλαγών. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η αναχρονιστική 
υποχρεωτική χρήση του δελτίου αποστολής καταργείται και αντικαθίσταται 
από την εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων για την παρακολούθηση των 
παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές 
αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί 
τιμολόγηση.»). 
iii.              Οι τηρούντες μέχρι 31.12.2013 έντυπα που παρέχουν ασφαλείς 
πληροφορίες (οιονεί πρόσθετα βιβλία) θα υπαχθούν στην χρήση φ.τ.μ. (ν. 
1809/1988), όπως έγινε και στις αρχές του 2013 με αυτούς που τηρούσαν 
πρόσθετα βιβλία μέχρι την 31.12.2012 και δεν είχαν υποχρέωση να 
παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες από 1.1.2013, πλην των περιπτώσεων που 
επιβάλλεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ή άλλη διάταξη αναγραφή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίοι στην περίπτωση αυτή θα εκδίδουν 
αθεώρητη απόδειξη λιανικών συναλλαγών. 
iv.              Τα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα λόγω της υποχρέωσης να 
αναγράφουν ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και αναλυτική περιγραφή των 
υπηρεσιών που παρέχουν- κατά τη γνώμη μας-  θα εκδίδουν Αθεώρητες 
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Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (ΣΣ το άρθρο 7 ισχύει μέχρι 
31.12.2014). 
 
 
 
 
 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 206 
 

Γ. ΠΟΛ 1288/2013 ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης 
συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και κατηγορίες υπόχρεων 
απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση 
φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 
Α΄).» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 
«Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύουν. 
2. Την υπ’ αριθμ. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθιέρωση 
υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης 
Στοιχείων του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και 
διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), που εκδίδονται με 
μηχανογραφικό τρόπο − Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 
1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3 Β΄/2003)». 
3. Την υπ’ αριθμ. 1055264/491/0015/ΠΟΛ.1061/1.7.2004 (ΦΕΚ 1051 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Προαιρετική 
χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης 
Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός 
επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών». 
4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”» (ΦΕΚ 3317 Β΄/27.12.2013). 
5. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης 
πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως 
προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από συγκεκριμένες 
κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν 
σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
6. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 
Ορίζουμε τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) 
που υποχρεούνται να σημαίνουν με τη χρησιμοποίηση φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) τις μηχανογραφικά 
εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, καθώς και τους υπόχρεους 
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απεικόνισης συναλλαγών που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση 
φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ως εξής: 
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως και 5 της παρούσας, οι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούνται να σημαίνουν με 
φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδουν με μηχανογραφικό τρόπο 
(ηλεκτρονικό υπολογιστή). 
2. Οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δύνανται να 
μη χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με 
μηχανογραφικό τρόπο, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που 
τηρούν και την μορφή του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα): 
α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού 
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, 
χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι με την 
προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή 
χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος του πελάτη. 
β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 
3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 
1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών το 
Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα Τραπεζικά − Πιστωτικά Ιδρύματα. 
4. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη 
χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., με εξαίρεση τους 
πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές. 
5. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα 
να μη χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., διατηρούν μόνιμη 
επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς 
αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή από την επαγγελματική 
τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την 
οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, 
υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 
τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
6. Οι κάτωθι αποφάσεις καταργούνται: 
α. Η υπ’ αριθμ. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθιέρωση 
υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης 
Στοιχείων του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και 
διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/ 1992), που εκδίδονται με 
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μηχανογραφικό τρόπο − Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 
1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3 Β΄/2003)». 
β. Η υπ’ αριθμ. 1055264/491/0015/ΠΟΛ.1061/1.7.2004 (ΦΕΚ 1051 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Προαιρετική 
χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης 
Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός 
επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών». 
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως και 31.12.2014. 
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Ακριβές Αντίγραφο    Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Προϊστάμενος της Γραμματείας   Θεοχάρης Θεοχάρης 
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Δ. ΠΟΛ. 1001/2.1.2014  Τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι 
χρήσης ΦΤΜ από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.  

 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/2.1.2014  η  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1001/2014 ΤΟΥ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι στην 
τήρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής. 
 
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη 
χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 
222 Α΄) 
 
ΠΟΛ 1001/2014 (ΦΕΚ Β' 2/02-01-2014) 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 
«Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύουν. 
2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) «Κατηγορίες 
επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών 
ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988». 
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
4. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης 
πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως 
προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από συγκεκριμένες 
κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν 
σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
5. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
Ορίζουμε τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012,  υποπαράγραφος Ε1) που 
εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών ως 
εξής: 
1. Οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δύνανται να 
μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 
Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και την μορφή του φορέα τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα): 
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α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού 
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, 
χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι. 
β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 
γ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή 
ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που 
επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 
εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 
δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του 
κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, 
συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, 
αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, 
διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη 
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή 
μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, 
χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή 
συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου 
και λογοπεδικού, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
ε) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου 
ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού. 
στ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή 
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, 
ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές 
εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων 
(μαρμαρογλυφείων). 
ζ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό 
γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης 
εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
η) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 
συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων 
λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, 
επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 
κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 
Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και δ΄ 
έως και η΄, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του 
ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις 
αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με 
εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει 
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. 
(ΣΣ Ξαναγράφει την ΠΟΛ 1037/1992, με την προσαρμογή των περ. α  
πρόσθετων βιβλίων και  β των Ελευθερίων επαγγελμάτων, της ΠΟΛ 
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1037/1992  τα οποία τα μνημονεύει ρητά στην παρούσα και μνημονεύει τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις αυτής. Βλέπε παρακάτω  I ). 
2. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη 
χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής, με εξαίρεση τους πωλητές 
(αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές. 
3. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα 
να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή διατηρούν μόνιμη 
επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς 
αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή από την επαγγελματική 
τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την 
οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής 
(π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), 
υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 
τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής 
ταμειακής μηχανής. 
4. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1014655/185/ 
0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) «Κατηγορίες επιτηδευματιών που 
εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 
1809/1988» καταργείται. 
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014 έως και 31.12.2014. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
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Ε. ΠΟΛ 1281 30122013 Ποιοί αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 
απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ 1281/30.12.2013, που προβλέπει 
την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων 
των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. 
 
Αναλυτικά η ΠΟΛ.1281/30.12.2013 καθορίζει για την απαλλαγή από την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του 
ειδικού καθεστώτος. 
1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 
έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι 
οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από 
την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή 
αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 
πέντε χιλιάδων (5.000). Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω 
κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω 
αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, 
λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 
2. Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την 
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη 
τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της 
κατηγορίας αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. 
Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή 
για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης 
κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή 
συντελεστή. 
 

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων 
των αγροτών του ειδικού καθεστώτος 

ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ Β' 3367/31-12-2013) 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της 
υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως 
ισχύουν. 
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3. Το γεγονός ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα 
δημιουργήσει οικονομική και γραφειοκρατική επιβάρυνση στις μικρές 
αγροτικές επιχειρήσεις. 
4. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 
έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι 
οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από 
την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή 
αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 
πέντε χιλιάδων (5.000). Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω 
κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω 
αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, 
λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 
2. Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την 
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη 
τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της 
κατηγορίας αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. 
Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή 
για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης 
κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή 
συντελεστή. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 
ΠΟΛ.1024/17.1.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των 
διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) 
«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων 
των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.» 
 
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, 
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: 
1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Γενικά 
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Με την απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, από 1.1.2014, απαλλάσσονται, από την υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, κλπ), που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν.2859/2000), όπως 
ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα 
των πέντε χιλιάδων (5.000). 
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και επί φυσικών προσώπων 
(μισθωτοί, συνταξιούχοι, κλπ) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 
αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, κατά τα ανωτέρω.  
Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να 
συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να τύχουν της 
απαλλαγής αυτής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω 
κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως σι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ως προς την 
τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. 
Όσοι αγρότες, ενώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωμα να λάβουν 
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των οριζομένων ορίων, δεν θα ασκήσουν 
την αγροτική τους εκμετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν 
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων. 
Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει 
τη μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1.1.2014, με 
την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας. 
Αναλυτικά, παραθέτονται παραδείγματα: 
Παράδειγμα 1° : 
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα 
έσοδα 12.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 4.000 ευρώ, 
από την 1.1.2014 θα ενταχθεί σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, δεδομένου 
ότι δεν πληρούνται και τα δύο προαναφερόμενα κριτήρια. 
Παράδειγμα 2° : 
Φυσικό πρόσωπο, που κατά τη χρήση 2013 δεν πραγματοποίησε ακαθάριστα 
έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση, έλαβε όμως για τη χρήση αυτή 
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 6.000 ευρώ, από την 1.1.2014 θα τηρήσει 
βιβλία εσόδων εξόδων. 
Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων 
Ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται τα 
έσοδα από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους που 
πραγματοποιούν οι αγρότες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 
καθώς και από την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν 
από τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται είτε από τους ίδιους είτε από 
τους συναλλασσόμενους με αυτούς (τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια αγοράς ή 
εκκαθαρίσεις). Για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνεται 
υπόψη και η αξία του ειδικού στοιχείου που εκδίδεται για την παράδοση 
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προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση του αγρότη του ειδικού 
καθεστώτος στην εμπορική δραστηριότητα (λαϊκή, κατάστημα). 
Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα 
της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά προκύπτουν από τα 
τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. 
Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης 
Εάν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι 
γνωστό το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο 
αγρότης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο αγρότης δεν δικαιούται 
να λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης εντός του έτους, θεωρείται ότι 
πληρούται το σχετικό κριτήριο και δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά 
παλαιότερων χρήσεων. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που στο 
ποσό της ενιαίας ενίσχυσης περιέχονται και ποσά που αφορούν άλλες 
χρήσεις, για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο 
το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά τη χρήση που εξετάζεται.  
Επισημαίνεται ότι η εξισωτική ενίσχυση δεν περιλαμβάνεται στο ποσό των 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, για την εφαρμογή των κριτηρίων που 
προβλέπονται από την απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013. 
Προαιρετική Τήρηση Βιβλίων 
Όσοι, ενώ πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση 
βιβλίων και έκδοση στοιχείων, επιλέξουν την προαιρετική ένταξή τους σε 
κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά, ή διπλογραφικά), έχουν όλες τις 
υποχρεώσεις της κατηγορίας τήρησης βιβλίων που θα επιλέξουν. 
Άσκηση Παράλληλης Δραστηριότητας 
Στην περίπτωση που οι εν λόγω αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους 
εκμετάλλευση ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική-λοιπές). 
Σημειώνεται ότι η διάθεση, από τους αγρότες, των προϊόντων τους, στις 
λαϊκές αγορές θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα, από εκείνη της διάθεσης 
αυτών από το χωράφι τους, πλανοδίως, ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο εκτός 
λαϊκών αγορών. 
Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που παράλληλα με την αγροτική τους 
εκμετάλλευση ασχολούνται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας έως 100 KW και τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, για την 
ένταξή τους, από την 1.1.2014, σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, 
για τη δραστηριότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης, θα κριθούν αυτοτελώς. 
Ακόμη διευκρινίζεται ότι η απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998 σύμφωνα με την 
οποία οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες 
εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη 
δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, 
εξακολουθεί να ισχύει. 
Αναλυτικά, παραθέτονται παραδείγματα: 
Παράδειγμα 1° : 
Αγρότης, ο οποίος ταυτόχρονα με την αγροτική του εκμετάλλευση 
εκμεταλλεύεται και καφενείο, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, 
πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, από την εκμετάλλευση του καφενείου 
4.500 ευρώ και από την αγροτική του εκμετάλλευση 10.500 ευρώ, από την 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 216 
 

1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση και όχι 
για την εκμετάλλευση του καφενείου. 
Παράδειγμα 2° : 
Αγρότης, ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές και εκτός 
αυτών, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις 
πωλήσεις του στη λαϊκή αγορά 8.000 ευρώ και 4.000 ευρώ από τις χονδρικές 
του πωλήσεις εκτός λαϊκής αγοράς και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 
2.000 ευρώ. Από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία μόνο για τη δραστηριότητά 
του της διάθεσης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές και όχι για αυτή της 
διάθεσης των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς. 
Παράδειγμα 3° : 
Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση ασχολείται 
και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, για την 
οποία τηρεί βιβλία εσόδων - εξόδων, κατά τη χρήση 2013 πραγματοποίησε 
ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση 9.500 ευρώ και 
έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.500 ευρώ. Από την 1.1.2014 θα 
συνεχίσει να τηρεί βιβλία μόνο για τη δραστηριότητα της διαχείρισης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία για 
την αγροτική του εκμετάλλευση. 
Παράδειγμα 4° : 
Αγρότης που δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα, πραγματοποίησε κατά το έτος 
2013, ακαθάριστα έσοδα 8.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης 4.000 ευρώ. Ο εν λόγω αγρότης δεν υποχρεούται σε τήρηση 
βιβλίων από 1.1.2014. 
Παράδειγμα 5° : 
Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση 
εκμεταλλεύεται και ένα σκάφος παράκτιας αλιείας μήκους 8 μέτρων, ο 
οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε από την άσκηση της 
δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης ακαθάριστα έσοδα 7.500 
ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 5.500 ευρώ, από 1.1.2014, θα 
τηρήσει βιβλία μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση, δεδομένου ότι για 
την εκμετάλλευση του σκάφους απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και 
την έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998. 
Έννοια Υποκαταστήματος 
Επισημαίνεται ότι η διάθεση αγροτικών προϊόντων από κιόσκια ή πλανοδίως, 
δεν θεωρείται ότι διενεργείται από επαγγελματική εγκατάσταση και ως εκ 
τούτου δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση ίδρυσης 
υποκαταστήματος. 
Για τα φυσικά πρόσωπα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν συνιστούν ιδιαίτερη 
επαγγελματική εγκατάσταση οι χώροι που ασκούνται αυτές (χωράφια, 
ανεξάρτητα εάν υπάρχει σε αυτά ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση, 
όπως ξηραντήρια, θερμοκήπια, χώροι εσταυλισμού ζώων, αποθήκες 
ζωωτροφών, εργαλείων, κλπ.) εφόσον στις εγκαταστάσεις αυτές δεν 
διενεργούνται συστηματικά συναλλαγές (δηλαδή λειτουργίας αυτών ως 
καταστήματα). 
Περιπτώσεις Συνεκμετάλλευσης 
Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ, εφόσον 
η εκμετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριμένα από τους ιδιοκτήτες κατά το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατομικές αγροτικές 
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εκμεταλλεύσεις. Αντίθετα στην από κοινού εκμετάλλευση πρόκειται για μια 
αγροτική εκμετάλλευση που πραγματοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου 
και όχι για ξεχωριστές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατά συνέπεια για την 
τήρηση ή μη βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της 
κοινής εκμετάλλευσης. 
Έκδοση Στοιχείων 
Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων διευκρινίζονται τα 
εξής: 
α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
Οι αγρότες που, από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.: 

 Δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου, για την 
παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη 
τιμολογηθέντων προϊόντων τους. 

 Δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου για τις πωλήσεις των 
προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., οι υπόψη αγρότες δύνανται να 
επιλέξουν να εκδίδουν οι ίδιοι τα τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της 
παραγωγής τους. 

 Δεν εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των 
αγροτικών προϊόντων τους σε ιδιώτες. 

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα 
προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εντάσσονται στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αυτές και εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην 
απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) και για τις διακινήσεις των 
προϊόντων τους προς και από τις λαϊκές αγορές, εκδίδουν το δικαιολογητικό 
έγγραφο που προβλέπεται στην απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013. 
Σημειώνεται ότι εάν οι πωλήσεις από λαϊκές αγορές δεν υπερβαίνουν τις 
5.000 ευρώ ετησίως, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
στοιχείων. 
Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.), που πραγματοποιούν αγορές 
αγροτικών προϊόντων από τους υπόψη αγρότες, υποχρεούνται να 
συντάσσουν δικαιολογητικό έγγραφο για τη διακίνηση ή την παραλαβή των 
αγορασθέντων και μη τιμολογηθέντων αγροτικών προϊόντων. Το ανωτέρω 
δικαιολογητικό έγγραφο δεν εκδίδεται στην περίπτωση που εκδοθεί άμεσα 
με την παραλαβή των αγροτικών προϊόντων τιμολόγιο αγοράς της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αγρότες υποχρεούνται να διαφυλάσσουν όλα 
τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν την αγροτική τους εκμετάλλευση 
(έσοδα, αγορές και δαπάνες) (εγκύκλιος ΠΟΛ.1222/6.8.1997) 
β) Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
Οι αγρότες που, από 1.1.2014, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων και 
υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.: 
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 Υποχρεούνται να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την 
αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την 
πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την 
παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας 
(απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013). 

 Εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 

 Εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για τις πωλήσεις των 
προϊόντων τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση. Για 
τις πωλήσεις σε ιδιώτες που πραγματοποιούνται εκτός της 
επαγγελματικής τους εγκατάστασης δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση 
φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την 
έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να 
εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 
(αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013). 
Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες που πωλούν τα προϊόντα 
παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην 
απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη 
χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής). 

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2014 
τιμολόγια αγοράς (αγροτικών προϊόντων) από αντισυμβαλλόμενους προς 
αγρότες, οι οποίοι από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 
και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., 
πρέπει το αργότερο μέχρι τις προθεσμίες που προβλέπονται στο κατωτέρω 
κεφάλαιο 2 για την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών να 
εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους και τιμολόγια 
(πώλησης) από τους αγρότες, με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.1.2014 ή 
28.2.2014, ανάλογα με το αν ο αγρότης είναι υπόχρεος σε διπλογραφικά ή 
απλογραφικά βιβλία, αντίστοιχα. 
Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια για την πώληση προϊόντων 
από τους αγρότες, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
Κ.Φ.Α.Σ., προς αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι (αγρότες) από 1.1.2014 
εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει 
να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., θα πρέπει το αργότερο εντός 
των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο να 
εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους αντισυμβαλλόμενους για τη 
χρέωση του Φ.Π.Α.. 
γ) Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών - Έκδοση 
εκκαθαρίσεων 
Με την περίπτωση α' της παραγράφου 12.13.3 της εγκυκλίου 
ΠΟΛ.3/24.11.1992 έχει γίνει δεκτό ότι για τις πωλήσεις αγροτικών 
προϊόντων από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό των 
παραγωγών η εκκαθάριση μπορεί να εκδίδεται μια φορά κατά διαχειριστική 
περίοδο και το αργότερο μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη αυτής. Η 
δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει μόνο τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων 
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από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό παραγωγών που 
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
Συνεπώς, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από συνεταιριστικές 
οργανώσεις για λογαριασμό παραγωγών που, από 1.1.2014, εντάσσονται 
στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. η εκκαθάριση εκδίδεται στο χρόνο που 
ορίζεται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. δηλαδή, το 
αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και αποστέλλεται στον εντολέα 
(παραγωγό του κανονικού καθεστώτος) μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα 
του επόμενου μήνα και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της 
διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. 
Ειδικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από συνεταιριστικές 
οργανώσεις για λογαριασμό παραγωγών που εντάσσονται στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, οι 
εκκαθαρίσεις εκάστου εξ αυτών των μηνών, μπορούν να εκδοθούν με 
ημερομηνία το αργότερο την 31.3.2014. 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Οι αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι δεν πληρούν ένα εκ των κριτηρίων της παρ. 1 
της ΠΟΛ.1281/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, για την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων, υποχρεούνται από 1.1.2014 να υποβάλουν, στη Φορολογική 
Διοίκηση, δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα 
δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και τις δραστηριότητες της αγροτικής 
τους εκμετάλλευσης. 
Τα ανωτέρω πρόσωπα, στην περίπτωση που ασκούν οποιαδήποτε άλλη 
επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία τηρούν ήδη βιβλία και έχουν 
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή απαλλάσσονται από την τήρηση 
βιβλίων υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση, προκειμένου να δηλώσουν 
επέκταση της δραστηριότητάς τους και στην περίπτωση που για την άλλη 
δραστηριότητα απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, με τη δήλωση 
μεταβολής δηλώνεται η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και ένταξη στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο για την αγροτική τους εκμετάλλευση. 
Την ίδια δήλωση υποβάλλουν οι αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, 
που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι ενώ πληρούν τα 
κριτήρια απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, 
επιλέγουν την τήρησή τους. 
Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ2) υποβάλλουν τα πρόσωπα αυτά στις 
περιπτώσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και 
επιλέγουν ή υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Στις περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης συνιδιοκτησίας, αγροτεμαχίων, ζώων, 
πτηνών, κλπ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω από τηΔ/νση Βιβλίων 
και Στοιχείων, υποβάλλεται από τους συνιδιοκτήτες (κοινωνία αστικού 
δικαίου), δήλωση έναρξης εργασιών έντυπο Μ3. Με τη δήλωση αυτή 
συνυποβάλλεται και δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου έντυπο Μ8, 
καθώς και δήλωση σχέσεων φορολογουμένων έντυπο Μ7. 
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι παραπάνω δηλώσεις 
θεωρούνται εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 15.2.2014, για τους 
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υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 για τους 
υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υποβληθεί οι 
ανωτέρω δηλώσεις, μέχρι το χρόνο κοινοποίησης της παρούσας, μπορεί να 
υποβληθεί νέα δήλωση μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες, για τη σωστή 
απεικόνιση της υποχρέωσης ή βούλησης του φορολογούμενου. 
Δικαιολογητικά: 
Στις περιπτώσεις που ως έδρα δηλώνεται η κατοικία του φορολογούμενου ή 
η κατοικία ενός εκ των μελών Κοινωνίας, συνυποβάλλεται για το σκοπό αυτό 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και δε διενεργείται 
επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία). 
Ως αποδεικτικό συνιδιοκτησίας στις περιπτώσεις έναρξης Κοινωνίας, 
υποβάλλεται ο τίτλος συνιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το 
συμφωνητικό μίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Φορολογική Διοίκηση. 
Οι φορολογούμενοι, υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, συνυποβάλλουν άδεια διαμονής για 
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει. Η ίδια 
άδεια συνυποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις που 
συμμετέχουν ως μέλη σε Κοινωνία Αστικού Δικαίου (σχετικές οδηγίες έχουν 
δοθεί με ΠΟΛ.1166/23.11.2010 εγκύκλιο). 
Προσκόμιση Αποδεικτικού Εγγραφής ΟΓΑ 
Επίσης, κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, για την διευκόλυνση 
των φορολογουμένων, ως αποδεικτικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό 
φορέα ΟΓΑ για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο 
που αποδεικνύει την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ 
(πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής εισφορών, βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας, ενημερωτικά σημειώματα του ΟΓΑ κλπ.). 
Για λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων σε άλλο φορέα (πλην ΟΓΑ) κύριας 
ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, NAT και λοιπών πλην ΟΓΑ), Δημοσίου, ως 
αποδεικτικό εγγραφής προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο που 
αποδεικνύει την ασφάλιση στον οικείο φορέα (αντίγραφο ΑΠΔ - Αναλυτική 
Προσωρινή Δήλωση, εκκαθαριστικών μισθοδοσίας για Δημοσίους 
υπαλλήλους, ειδοποιητήριο οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.). 
Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι όλων των φορέων (από άμεσο δικαίωμα) 
δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές 
αρκεί η προσκόμιση εκκαθαριστικού σύνταξης ή συνταξιοδοτικής απόφασης 
κλπ. 
Για τους αιτούντες αρχική εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ, 
αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου απογραφής ασφαλισμένου 
(αίτηση εγγραφής). 
Τα ανωτέρω προσκομιζόμενα, αντί της βεβαίωσης εγγραφής, 
δικαιολογητικά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των 
ασφαλισμένων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και 
υπαγωγής στην ασφάλιση, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας του κάθε φορέα ασφάλισης. 
Προσκόμιση Βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο 
Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1-40/1.2014 της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε Επιμελητήριο 
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εγγράφονται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η αγροτική 
εκμετάλλευση δεν υποχρεούται να εγγράφεται στα Επιμελητήρια εάν δεν 
έχει στοιχεία κερδοσκοπικού εμπορικού χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένης 
δραστηριότητας ενός εκάστου αγρότη.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, από 
τους αγρότες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, 
δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, 
εφόσον δεν ασκείται εμπορική δραστηριότητα. 
Τα προαναφερόμενα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις 
των εν λόγω προσώπων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και 
υπαγωγής σε Επιμελητήριο, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
Πέραν των ανωτέρω διευκρινίσεων, όσον αφορά την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
Οι αγρότες που υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ., εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την 
αγροτική τους εκμετάλλευση από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 
Σημειώνεται ότι οι αγρότες αυτοί διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με 
τον κατ' αποκοπή συντελεστή για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 
Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ συνεπάγεται ότι ο αγρότης έχει όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κανονικό 
καθεστώς, όπως επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του, 
υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου στο ελληνικό δημόσιο 
(περιοδικών και εκκαθαριστικών), δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των 
εισροών του, διενέργεια διακανονισμών κλπ. 
Δεδομένου ότι η ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι υποχρεωτική, δεν 
υπάρχει δέσμευση για παραμονή στο καθεστώς αυτό για πέντε (5) χρόνια, 
αλλά το καθεστώς κρίνεται για κάθε επόμενη χρήση με βάση την πλήρωση ή 
μη των κριτηρίων που τίθενται. Δηλαδή εάν κατά τη χρήση 2014 ο αγρότης 
δεν έχει υπερβεί τα όρια που τίθενται με την ΠΟΛ.1281/30.12.2013, μπορεί 
να ενταχθεί από 1.1.2015 στο ειδικό καθεστώς. Εννοείται ότι εάν, παρότι δεν 
έχει υποχρέωση, παραμείνει στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να μεταταγεί 
στο ειδικό καθεστώς σε οποιαδήποτε επόμενη διαχειριστική περίοδο, με την 
προϋπόθεση βέβαια της πλήρωσης των κριτηρίων που τίθενται. 
Αντίθετα, στην περίπτωση που αγρότης του ειδικού καθεστώτος επιλέξει την 
τήρηση βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της απόφασης 
ΠΟΛ.1281/30.12.2013, επειδή πρόκειται για προαιρετική μετάταξη του 
αγρότη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οφείλει να παραμείνει στο καθεστώς 
αυτό τουλάχιστον μέχρι την πάροδο πενταετίας. Μετά την πενταετία κρίνεται 
εκ νέου η εφαρμογή του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος βάσει των 
οριζόμενων στην απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013. 
Σε κάθε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
συντάσσουν απογραφή των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων 
υλών και αγαθών επένδυσης και να υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων εντός 
δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8-10 του άρθρου 
41 του Κώδικα ΦΠΑ. 
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Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί 
εμπροθέσμως μέχρι 31.3.2014. 
Παράδειγμα: 
Ένας αγρότης εντάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 
1.1.2014. Για την ένταξή του θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στη 
φορολογική διοίκηση μέχρι 15.2.2014 ή 20.3.2014, ανάλογα με την 
κατηγορία βιβλίων που θα τηρεί. Επίσης πρέπει να συντάξει απογραφή των 
αποθεμάτων των αγροτικών προϊόντων, των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και των αγαθών επένδυσης που 
έχει στις 31.12.2013. 
Ας υποθέσουμε ότι στην απογραφή εμφανίζονται αγροτικά προϊόντα 5.000 
ευρώ για τα οποία ισχύει κατ' αποκοπή συντελεστής φόρου 6%. Επιπλέον 
υπάρχουν πρώτες ύλες (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.) αξίας 
10.000 ευρώ με ΦΠΑ 1.300 ευρώ (συντελεστής 13%) και ένα γεωργικό 
μηχάνημα που αγοράστηκε το 2011 αξίας 50.000 ευρώ με ΦΠΑ 11.500 ευρώ 
(συντελεστής 23%), για τα οποία ο αγρότης διαθέτει τα σχετικά τιμολόγια. 
Ο αγρότης πρέπει να υποβάλει μέχρι 31.03.2014 δήλωση αποθεμάτων 
μετάταξης που θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία. 
Στη συνέχεια με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ του 1ου τριμήνου 2014 αν τηρεί 
απλογραφικά βιβλία ή του μήνα Μαρτίου 2014 αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία 
θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:  
Ο κατ' αποκοπή φόρος των αποθεμάτων 300 ευρώ (5.000X6%) και ο φόρος 
των αποθεμάτων πρώτων υλών 1.300 ευρώ θα εκπεστούν από το φόρο 
εκροών. 
Τέλος για το γεωργικό μηχάνημα, επειδή δεν έχει παρέλθει η πενταετής 
περίοδος διακανονισμού, ο αγρότης έχει δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο 
εκροών το φόρο που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετίας (2 έτη), 
ήτοι 4.600 ευρώ (11.500 Χ 2/5). 
Επομένως ο αγρότης του παραδείγματος έχει δικαίωμα να εκπέσει συνολικά 
ΦΠΑ ευρώ 6.200 (300+1.300+4.600), ο οποίος αναγράφεται στα «Λοιπά 
προστιθέμενα ποσά» της οικείας περιοδικής δήλωσης. 
Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος 
Δεδομένου ότι θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά τη φορολογία 
εισοδήματος δεν είναι επείγοντα κατά το παρόν στάδιο, τα θέματα αυτά θα 
διευκρινιστούν με νεότερη εγκύκλιο.  
 
Ακριβές Αντίγραφο   Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  Χ. Θεοχάρης 
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VII. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Γενικά 

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη 
διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του 
Δημοσίου, που ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις 
για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα 
αυτά. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: 
α. Φόρο Εισοδήματος. 
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας. 
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή 
είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται 
ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και 
β'. 
ε. Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όπως εκάστοτε 
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς 
διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τους 
σκοπούς του Κώδικα: 
α) ως «φορολογούμενος» νοείται: αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να 
καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική 
υποχρέωση ή ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους 
και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση 
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε 
είδους νομική οντότητα 
γ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική 
προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική 
προσωπικότητα  
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δ) ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης 
ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα 
που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, 
οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία 
ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή 
οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή 
οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής 
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής 
κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας 
ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης 
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή 
αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου· 
ε) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων 
στ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων 
ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών 
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται 
φορολογικός κάτοικος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
……………………………………………………………………………………………………. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 13.  
Βιβλία και στοιχεία 

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις 
συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα 
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.  
2. Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον: 
α) για διάστημα πέντε (5) ετών «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού 
έτους» ή 
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 
του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική 
Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο αυτή ή 
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε 
συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί 
ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.  
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.». 

Άρθρο 14.  
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο 

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον 
φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την παραλαβή «κοινοποίηση» του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο 
φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες 
κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, 
εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της 
Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.  
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2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα 
μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, 
συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών, πρέπει 
να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την παραλαβή «κοινοποίηση» του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο 
φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες 
κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, 
εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της 
Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή 
τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των 
ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να παραδίδει 
στον φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων 
των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.  
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που 
υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν 
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα 
εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης  αυτών  (μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν 
φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική  
εξυπηρέτηση καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του 
προηγούμενου εδαφίου. 
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των 
καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της 
αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με 
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.» 
 

Άρθρο 15 
Πληροφορίες από τρίτους 

1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, οι 
κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων 
των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει 
την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται 
να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να 
επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα 
πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. 
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί 
να λαμβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών ή των 
ποινικών δικαστηρίων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου 
Εισαγγελέα. 
3. Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από 
λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους 
συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των 
κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή 
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επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής 
υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και 
την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο 
ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός 
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, 
η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες. 
4. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση, με την οποία 
ορίζονται ορισμένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτομάτως πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με 
φορολογούμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. 
5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο 
υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον 
αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές τους με τον φορολογούμενο. Για τις 
λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο 
απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της 
άδειας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται: 
α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του 
φορολογούμενου, 
β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που 
δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο, 
γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεσή της η 
Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούμενου, δ) οι λόγοι για τους 
οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το 
πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο. 
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα πληροφοριών. Σε 
περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά 
για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. 
 

Άρθρο 16 
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα 

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ζητά από τον φορολογούμενο να 
υποβάλει, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία 
και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό της 
φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουμένου. Ο Γενικός Γραμματέας θέτει 
εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορολογουμένου. 
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
πίστωση του φόρου αλλοδαπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 
του Κ.Φ.Ε.. 
 

Άρθρο 17 
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο 

1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής 
Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή 
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συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και 
οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή 
καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα 
όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα 
αποκαλύπτουν μόνο στα ακόλουθα πρόσωπα: 
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους,  
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικημάτων 
φοροδιαφυγής,  
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικών υποθέσεων 
φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων,  
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διεθνείς συμβάσεις, το ν. 4170/2013 στον οποίο ενσωματώθηκαν οι 
διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον 
τομέα της φορολογίας, καθώς και τη νομοθεσία για τη δικαστική συνδρομή, 
ε) οικονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αρχής καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική 
Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, των φορολογουμένων προς αυτούς τους φορείς και να 
εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών τους, στ) σε 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και 
δημοσίων οργανισμών με αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και 
ελέγχου χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή 
ενωσιακούς πόρους. 
2. Τα πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν γνώση απόρρητων στοιχείων ή 
πληροφοριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το 
απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η χρήση των 
πληροφοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη 
του σκοπού, για τον οποίο χο-ρηγήθηκαν. 
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 4, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες 
ή στοιχεία, τα οποία προστατεύονται με φορολογικό απόρρητο οφείλει να 
μην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογική Διοίκηση τυχόν 
έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και περιλαμβάνουν τέτοιες 
πληροφορίες ή στοιχεία. 
4. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να 
αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με την έγγραφη συναίνεση του 
φορολογου-μένου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να 
προβλέπονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες απόρρητα 
στοιχεία και πληροφορίες χορηγούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης. 
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα 
θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεών του. 
………………………………………………………………………………………………. 

Άρθρο 24 
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία 
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1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων 
και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος 
δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόμενος 
από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση 
επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί 
από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται 
στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε 
ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του 
φορολογικού ελέγχου. 
2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η 
Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε 
φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράμματα και τις 
πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η Φορολογική Διοίκηση 
δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή 
έντυπη μορφή. 
3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει 
βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, 
αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών. 
[……]. 

Άρθρο 54 
Διαδικαστικές παραβάσεις185 

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον 
φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη 
υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο 
πεδίο εφαρμογής του: 
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση 
πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν 
προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, εκατό (100) ευρώ 

                                                 
185 Τα πρόστιμα των διοικητικών παραβάσεων για λοιπές παραβάσεις επιβάλλονται, όπως 
στον πίνακα που ακολουθεί από 1.1.2014 (συνδυασμός παρ. 2 & 3): 

Παράβαση 1η διαπίστωση 1η υποτροπή εντός 
5ετίας 

2η υποτροπή εντός 
5ετίας 

Από μη υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων 

100,00€ 200,00€ 400,00€ 

Από υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων με 
βάση απλοποιημένα 
λογιστικά πρότυπα 
(ή άλλως 
απλογραφικών)  

1.000,00€ 2.000,00€ 4.000,00€ 

Από υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων με 
βάση πλήρη 
λογιστικά πρότυπα ή 
(άλλως 
διπλογραφικών)  

2.500,00€ 5.000,00€ 10.000,00€ 

Τα ποσά και η πενταετία δείχνει ότι τα ποσά των φόρων είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 
ισχύοντα με το νόμο 2523/1997 (ποινολόγιο). 
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β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, (εκατό 
(100) ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών 
βιβλίων) (διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι 
υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων) 
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, 
(εκατό (100) ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης 
λογιστικών βιβλίων) (διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος 
είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων) 
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή 
πληροφοριών ή στοιχείων, (εκατό (100) ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν 
είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων) (διακόσια πενήντα (250) ευρώ 
όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων) 
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, 
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του 
φορολογικού εκπροσώπου του, (διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων) (διακόσια 
πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 
απλογραφικών βιβλίων) 
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο 
φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, 
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση 
βιβλίων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα. 
θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 
επαγγελματικά στοιχεία. (διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων) 
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται ως εξής: 
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής 
σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1, 
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της 
παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης 
λογιστικών βιβλίων, 
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', 
γ', δ', στ' και θ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη 
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογι- κών στοιχείων, σε περίπτωση που 
ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση 
απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και 
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', 
δ', στ' και θ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη 
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση 
πλήρη λογιστικά πρότυπα. 
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της 
παραγράφου 1. 
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση 
υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης 



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 230 
 

παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει 
υποβληθεί εμπρόθεσμα. 
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης 
της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής 
πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο 
και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο 
του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.186 

Άρθρο 55 
Παραβάσεις φοροδιαφυγής 

1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται: 
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη 
υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη 
πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται 
και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές 
ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη 
φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά 
εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα. Για την εφαρμογή της 
παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη απόδοση 
για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον 
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων 
και τουλάχιστον 60.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων. 
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή 
διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και 
επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή 
δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των 
παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις 

                                                 
186 Τα πρόστιμα των διοικητικών παραβάσεων για λοιπές παραβάσεις επιβάλλονται, όπως 
στον πίνακα που ακολουθεί από 1.1.2014 (συνδυασμός παρ. 2 & 3): 

Παράβαση 1η διαπίστωση 1η υποτροπή εντός 
5ετίας 

2η υποτροπή εντός 
5ετίας 

Από μη υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων 

100,00€ 200,00€ 400,00€ 

Από υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων με 
βάση απλοποιημένα 
λογιστικά πρότυπα 
(ή άλλως 
απλογραφικών)  

250,00€ 500,00€ 1.000,00€ 

Από υπόχρεους 
τήρησης βιβλίων με 
βάση πλήρη 
λογιστικά πρότυπα ή 
(άλλως 
διπλογραφικών)  

500,00€ 1.000,00€ 4.000,00€ 

Χρήση περισσότερων 
του ενός ΑΦΜ ή 
ασκεί δραστηριότητα 
χωρίς ΑΦΜ 

2.500,00€ 5.000,00€ 10.000,00€ 

Τα ποσά και η πενταετία δείχνει ότι τα ποσά των φόρων είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 
ισχύοντα με το νόμο 2523/1997 (ποινολόγιο). 
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της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα.  Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως 
μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση 
θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή 
διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για κάθε 
μία φορολογία, τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά 
πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 
60.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών 
βιβλίων. 
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική 
Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή 
απόκρυψη αληθινών γεγονότων, 
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση 
φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο 
που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει 
καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής 
Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη 
καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού 
στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι 
αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο 
χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές, 
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. 
Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο 
σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από 
πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα 
από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει 
δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην 
κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, 
φορολογική αρχή Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο 
που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, 
κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο 
για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική 
κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του 
πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα 
οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται 
πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα 
φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της 
πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής 
αξίας.  
στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η 
αποκρυβείσα αξία υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ. 
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το 
αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης 
ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου 
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, 
ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού 
φόρου τουλάχιστον 5.000 ευρώ . 
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η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το 
αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν.3091/2002) με μη υποβολή 
δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή 
του ειδικού φόρου ακινήτων. 
θ. η απόκρυψη οποιαδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή 
με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή 
οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για 
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη 
απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον 5.000 ευρώ. 
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση 
παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της 
συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο 
με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του 
μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην 
περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. 
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται 
πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της 
αξίας του στοιχείου. 
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης 
εικονικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, 
αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί 
φορολογικό στοιχείο επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του 
στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το 
μέρος της εικονικής αξίας. 
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' 
μειώνεται ως εξής: 
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας 
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, 
στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση 
ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην 
περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω 
πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον 
αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και 
καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο 
εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται 
πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται 
στον εκδότη διπλασιάζεται. 
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του 
στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. 
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της 
αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη 
υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του 
εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, 
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επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους 
πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος. 
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο 
φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο 
νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου 
εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή 
ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα 
φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις 
εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, 
ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. 
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή 
φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που 
εξέδωσαν οι ίδιοι.  
3. Η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται η σχετική 
διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν 
ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από 
οποιονδήποτε άλλο νόμο.  
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν 
χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια 
του αρμόδιου Εισαγγελέα.  
5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος 
Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς 
να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Άρθρο 56.  
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών 

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται 
πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων 
ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω 
πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και 
μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 
Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο 
Φάκελος Τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του 
Κώδικα, ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.  
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς του Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών ή μη διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου1 
του άρθρου 21 του Κώδικα στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλεται πρόστιμο 
υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων 
ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, 
του υπόχρεου φορολογούμενου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ.  
3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται 
στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής 
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εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού 
προστίμου.  

Άρθρο 57.  
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) 
μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν 
καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την 
πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το 
παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το 
ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή 
της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 
τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.  
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) 
μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται 
πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν 
καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της 
νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι 
τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε 
τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων 
εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 
με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής. 

Άρθρο 58.  
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης 

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση 
υπολείπεται του ποσού του φόρου που 
 προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που 
πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος 
υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: 
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό 
ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου 
που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, 
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό 
υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει 
βάσει της φορολογικής δήλωσης, 
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό 
υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που 
προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η 
ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.  
2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε 
υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του 
φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.  

Άρθρο 59.  
Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων 

Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το 
φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.  

Άρθρο 60.  
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια 
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Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις 
ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά 
την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή 
υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη 
παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο 
φορολογούμενος.  

Άρθρο 61.  
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας 

1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν 
εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους 
επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και 
πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.  
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και: 
α) υποβάλλεται εγγράφως, 
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 
φορολογουμένου, 
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου 
προσώπου, και 
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία 
που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.  
3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) 
ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί 
απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει 
απορριφθεί.  
……………………………………………………………………………………………….. 

Άρθρο 66 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες, κατά τη 
θέση σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί 
εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. 
2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για 
τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με 
εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις 
που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του 
άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται 
από τη δημοσίευση του παρόντος. 
3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του 
Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυ-γούστου 2013. 
4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν 
να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο 
δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του 
ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο 
καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον 
υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή 
απόφαση επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, 
ανά κατηγορία υποθέσεων: 
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α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής 
Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον 
υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις 
υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν 
απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο 
υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που 
ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π.. 
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού 
συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη δημοσίευση του Κώδικα. 
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε 
στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού 
συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη δημοσίευση του Κώδικα. 
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4, αρμόδιος για την 
έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς 
είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης 
αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στην 
παραπάνω περίπτωση γ' της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή ενδικοφανούς 
προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται 
στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 
2238/1994 κατά περίπτωση. 
6. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 
2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και 
του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με 
αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την 
πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 
δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του 
Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο 
καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος 
για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που 
εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού 
συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου 
της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως. 
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7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος 
αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο 
καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον 
υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή 
απόφαση επιβολής προστίμου. 
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης 
και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των 
προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 
4 και 5 του άρθρου αυτού. 
9. Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του 
παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική 
Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που 
ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης. 
10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν 
επιστρέφονται. 
 

Άρθρο 67 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
………………………………………………………………. 
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Β. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

i. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 14 
ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ Ν. 4174/2014 (ΚΦΔ). 

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β' 179/31-01-2014) Υποβολή 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών187 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)  ΠΟΛ.1022 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ε. Φραγκούλη 
Γ. Αναγνωστόπουλος 
Αικ. Καρύδα 
Τηλέφωνα: 210-3610030/210-3645615 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e - εφαρμογές) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κωδ. : 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ 
Τηλέφωνο : 210 -4802004 
ΠΟΛ 1022/2014 
ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013, 
όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.4223/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013). 
2. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής. 
3. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, από αυτή που περιγράφεται στο σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ 0002166 ΕΞ 
2014), 

αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1 

Έκταση εφαρμογής 
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που 

                                                 
187  
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υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει 
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα 
εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών 
(μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). 
β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της 
χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της 
χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον 
ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει 
χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή 
καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του 
συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες 
παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 
γ) Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω 
συναλλαγές: 

 Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή,  

 ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.,  

 πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) 
και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά,  

 συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά 
επιμελητήρια,  

 συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά 
στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης),  

 συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή 
λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών 
καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών,  

 συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή 
λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών 
πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά,  

 αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία 
των πωληθέντων αγαθών,  

 έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις),  

 εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.),  

 γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων,  

 μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι 
δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους,  

 τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, 
για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων,  

 ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα,  

 κοινόχρηστες δαπάνες,  

 πωλήσεις λαχείων. 
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Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014,188 τα φορολογικά στοιχεία για 
τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη 
ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες 
αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα 
στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του 
αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που 
εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.189 

Άρθρο 2 
Περιεχόμενο καταστάσεων 

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται: 
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή. 
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων. 
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. 
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή. 
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο 
για τους προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1. 

Άρθρο 3 
Τρόπος καταχώρισης 

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις 
διενεργούνται ως εξής: 
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο 
εγγραφή, κατά περίπτωση: 
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην 
πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο 
εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ. 
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της 
περίπτωσης α΄. 
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ 
του αντισυμβαλλομένου, που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 
της παρούσας: 
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου 
Φ.Τ.Μ.. 
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών 
συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή. 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο 
εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄και β΄, που αφορούν 
παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών. 
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του 
αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα 
τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις 

                                                 
188 Η φράση "για το ημερολογιακό έτος 2014" καταργήθηκε με την  ΠΟΛ.1149/16.5.2014 
 
189 Η περίπτωση γ', τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014 
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καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν 
αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής. 

Άρθρο 4 
Χρόνος υποβολής 

1.Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την 
τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής: 
α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων 
βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από 
τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά 
βιβλία, 
β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής 
δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν. 
Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν 
συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, 
μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 
2014. 
1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής: 
α) από τους εκδότες, μηνιαίως  τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των 
τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής 
τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής 
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από το μήνα που αφορούν από το τρίμηνο που αφορούν,190 
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., 
που τηρούν: 
βα) διπλογραφικά βιβλία, μηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 
το μήνα που αφορούν, 
βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
από το τρίμηνο που αφορούν191 
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 
το τρίμηνο που αφορούν, 
γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., 
το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που 
εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν 
άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε 
στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη 
του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. 
δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων 
(εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του 

                                                 
190 Η λέξη «μηνιαίως» και η φράση «από το μήνα που αφορούν» της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την λέξη «τριμηνιαίως» και την φράση «από 
το τρίμηνο που αφορούν» αντίστοιχα σύμφωνα με με την ΠΟΛ.1176/14.7.2014. 
 
191 Η περίπτωση βα', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1176/14.7.2014 
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πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές 
διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους, που αφορούν. 
Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις, των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄ και βα΄ υποβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
των τηρούμενων βιβλίων από τον υπόχρεο ή της απαλλαγής του από την 
τήρηση αυτών. Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 
ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014. 
Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, 
υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.192  
Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 
ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
2014.193, 194 
2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και 
επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύστημα υποβολής καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών. 
3.Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής 
κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που 
τροποποιούνται. 

Άρθρο 5 
Τρόπος υποβολής 

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή 
ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) 
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του 
αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό 
τόπο. 
Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. 
Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να 
χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το 
Υπουργείο Οικονομικών. 

Άρθρο 6 
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση 

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των 
καταστάσεων πελατών − προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται 
στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη 
διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, 

                                                 
192 Το προτελευταίο εδάφιο καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1176/14.7.2014 
 
193 Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1149/16.5.2014 και την 
ΠΟΛ.1176/14.7.2014 
 
194 Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014 
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μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του 
Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.195 

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 
1.1.2014. 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 

ii. ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 
1.1.2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Αθήνα, 17/3/2014 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ` ΠΟΛ 1078/2014 
ΤΜΗΜΑ: Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Σταθάς Δημήτρης 
Φραγκούλη Ελένη 
Τηλέφωνο:210-3610030 210-3610065 
 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, 
για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» 
 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170 Α'), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α'), καθορίζεται νέος τρόπος υποβολής, από 1.1.2014, 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα 
εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονομικών (www.gsis.gr) ενώ, παράλληλα, τίθενται οι σχετικές 
εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των 
υπόψη καταστάσεων. 
Με βάση τις ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις εκδόθηκε η απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΠΟΛ.1022/7.1.2014(ΦΕΚ 
179 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1072/7.3.2014, με την οποία καθορίστηκαν η έκταση εφαρμογής, το 
περιεχόμενο, ο τρόπος καταχώρισης, ο χρόνος υποβολής καθώς και ο 
τρόπος υποβολής των υπόψη καταστάσεων. 

                                                 
195 Το δεύτερο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014 
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Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή των υπόψη 
καταστάσεων. 
1. Έκταση εφαρμογής (υπόχρεοι - συναλλαγές που περιλαμβάνονται - 
συναλλαγές που εξαιρούνται) 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, 
ορίζεται η έκταση εφαρμογής της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων 
πελατών και προμηθευτών, δηλαδή οι υπόχρεοι σε υποβολή των 
καταστάσεων αυτών, οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται, καθώς και οι 
συναλλαγές που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολή τους. 
Ειδικότερα: 
1.1. Υπόχρεοι υποβολής 
Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και 
προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 
1.1.2014 και εξής, είναι: 
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4172/2013(Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται 
αποκλειστικά με την επαγγελματική του εξυπηρέτηση. Επισημαίνεται ότι, η 
υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων 
βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, 
καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή 
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.). 
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω 
διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε 
στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή 
διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις 
πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το 
σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής 
τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται τα 
ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο και υπεραξία 
μεταβίβασης κεφαλαίου. 
β) Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, κατά την έννοια των 
διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και των περιπτώσεων γ' και δ' του 
άρθρου 3 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), για τα 
φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική 
εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων αυτών. 
Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από αυτά, καθώς και της 
υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι 
που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.). 
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Περιλαμβάνονται, συνεπώς, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές 
οντότητες, ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, 
ιδρύματα, λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ.. 
γ) Οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο Φ.Π.Α., 
οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή 
πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό, εφόσον 
στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την 
πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ 
κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της 
υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό 
της χώρας (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 35 του ν. 2859/2000). 
1.2. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται 
Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα 
και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία από τα πρόσωπα της περίπτωσης 1.1. 
της παρούσας, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα). Ενδεικτικά, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, 
περιλαμβάνονται τα εξής φορολογικά στοιχεία: 
• Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη 
επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, 
εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, 
από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 
του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
• Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για 
λογαριασμό τρίτου (παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) ή που 
προβλέπονται από αποφάσεις του υπουργού οικονομικών για ειδικές 
περιπτώσεις συναλλαγών (όπως, πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από 
πρακτορεία σε τρίτους - Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1292/1993 κ.λπ.). 
• Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, 
συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ. (παράγραφος 16 του 
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
• Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη 
υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης 
(παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς 
πωληθέντων αγαθών. Σημειώνεται ότι, με το τελευταίο εδάφιο 
τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τις λιανικές 
συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα. 
• Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών 
και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.. 
1.3. Συναλλαγές που εξαιρούνται 
Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν καταχωρούνται οι 
κατωτέρω συναλλαγές: 
• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή 
(ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές 
ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς 
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τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή 
στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής). 
• Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική 
μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία 
επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις 
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, 
σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια 
που εκδίδονται γι' αυτά. 
• Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά 
επιμελητήρια. 
• Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά 
στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή 
λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών 
από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. 
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή 
λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς 
τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών 
συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, 
πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, 
υπερημερίας κ.λπ.. 
• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία 
των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας 
περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
• Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές. 
• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.). 
• Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων. 
• Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι 
δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη 
τους. 
• Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για 
λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων. 
• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι 
επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που 
αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες 
πράξεις. 
• Οι κοινόχρηστες δαπάνες. 
• Οι πωλήσεις λαχείων. 
Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις 
πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος 
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μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες 
αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα 
στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του 
αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που 
εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.. 
Αντίθετα, από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν 
στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα 
ανωτέρω φορολογικά στοιχεία. 
2. Περιεχόμενο καταστάσεων 
Με το άρθρο 2 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, 
ορίζεται το περιεχόμενο των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών. 
Ειδικότερα στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται: 
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή, που αναγράφεται στα, 
εκδοθέντα και ληφθέντα, τιμολόγια («χρεωστικά» και πιστωτικά), καθώς και 
στα λοιπά έγγραφα που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων 
(συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.). 
Δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
αα) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και 
αποδείξεων επιστροφής, που εκδίδονται είτε με τη χρήση Φ.Τ.Μ., είτε με τη 
χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., είτε χειρόγραφα (κατάσταση πελατών). 
αγ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, 
που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν 
δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), 
καθώς και των τίτλων κτήσης, στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος 
στερείται Α.Φ.Μ.. Επίσης, εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2014, δεν 
απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου και στα 
ληφθέντα παραστατικά λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη 
Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές 
επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας). 
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων 
Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων 
απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που τα φορολογικά στοιχεία 
καταχωρούνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη ή 
προμηθευτή (όπως τα τιμολόγια και τα στοιχεία που εξομοιώνονται ή 
επέχουν θέση τιμολογίων). 
Αντίθετα, όπου τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται με μία 
συγκεντρωτική εγγραφή, όπως οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, δεν 
αναγράφεται το πλήθος των εκδιδόμενων ή λαμβανόμενων φορολογικών 
στοιχείων. 
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. 
Στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καταχωρείται η αξία της 
συναλλαγής (συνολική αξία του παραστατικού), προ Φ.Π.Α., στην οποία 
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(αξία) συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί φόροι και τέλη (δημοτικά τέλη, ΝΕΡΙΤ 
κ.λπ.), πλην του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α.. 
Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που λαμβάνονται αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών και ο Φ.Π.Α. εισροών δεν εκπίπτει από τον λήπτη του 
φορολογικού στοιχείου, μπορεί να καταχωρείται ως αξία, η συνολική αξία 
του φορολογικού στοιχείου με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α.. Αντίθετα, για τις 
συναλλαγές που λαμβάνονται τιμολόγια ή στοιχεία που εξομοιώνονται ή 
επέχουν θέση τιμολογίων, ανεξάρτητα αν ο Φ.Π.Α. εισροών εκπίπτει ή μη 
από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, η αξία και ο Φ.Π.Α. της 
συναλλαγής καταχωρούνται διακριτά. 
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Καταχωρείται το σύνολο του 
Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή, ενώ δεν απαιτείται να καταχωρείται ο 
Φ.Π.Α. αναλυτικά ανά συντελεστή Φ.Π.Α.. 
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο, μόνο 
για τους προμηθευτές και μόνο στις περιπτώσεις τίτλων κτήσης προς μη 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. 
3. Τρόπος καταχώρησης 
Με το άρθρο 3 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, 
ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων στις 
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
Ειδικότερα: 
3.1. Κατάσταση πελατών 
Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται: 
3.1.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά): 
α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που 
εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιμολογίου, που αφορούν 
πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές). 
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που 
εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού τιμολογίου, που αφορούν 
πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές). 
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή 
πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται 
ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να 
καταχωρούνται και αναλυτικά για κάθε παραστατικό. 
3.1.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, 
κατά περίπτωση (διακριτά): 
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση 
φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ.. 
β) Τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται μηχανογραφικά 
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) ή χειρόγραφα, συμψηφισμένα με τις 
αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για 
αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών. 
Ειδικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, μπορεί τα στοιχεία λιανικών 
συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών 
(Φ.Τ.Μ.), να μην καταχωρούνται ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ., αλλά 
συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω 
περίπτωσης β'. 
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου 
της κατάστασης πελατών. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(έσοδα – εκροές) 

Είδος 
στοιχείου 

Α.Φ.Μ. 
Πλήθος 

στοιχείων 
Αξία 

συναλλαγής 
Φ.Π.Α.   

Τιμολόγια 
(«χρεωστικά») 

ανά Α.Φ.Μ. 
πελάτη 

πλήθος 
ανά 
ΑΦΜ 
πελάτη 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

  

Τιμολόγια 
(πιστωτικά) 

ανά Α.Φ.Μ. 
πελάτη 

πλήθος 
ανά 
ΑΦΜ 
πελάτη 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

  

Αποδείξεις 
Λιανικής 
(Φ.Τ.Μ.) 

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. 
του πελάτη και το πλήθος των 
στοιχείων 
  
● διενεργείται συγκεντρωτική 
εγγραφή, ανά αριθμό μητρώου 
Φ.Τ.Μ. 
  
Ειδικά για το έτος 2014, οι 
αποδείξεις αυτές μπορεί να 
καταχωρούνται μαζί με τις 
λοιπές αποδείξεις, χωρίς 
αναγραφή του αριθμού 
μητρώου της Φ.Τ.Μ. 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

  

Αποδείξεις 
Λιανικής 
(ΕΑΦΔΣΣ - 
χειρόγραφες) 
  
Αποδείξεις 
Επιστροφής 
  
Στοιχεία 
Αυτοπαράδοσης 

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. 
του πελάτη και το πλήθος των 
στοιχείων 
  
● διενεργείται συγκεντρωτική 
εγγραφή, για όλα τα 
συγκεκριμένα παραστατικά 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

  

3.2. Κατάσταση προμηθευτών 
Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρούνται: 
3.2.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά): 
α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που 
εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιμολογίου, που αφορούν 
αγορές αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές). 
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που 
εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού τιμολογίου που αφορούν αγορές 
αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές). 
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή 
πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται 
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ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να 
καταχωρούνται και αναλυτικά για κάθε παραστατικό. 
3.2.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, 
για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (μία εγγραφή): 
- Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου 
προσώπου από αυτό που επιβαρύνεται πράγματι από τη σχετική δαπάνη, 
όπως είναι οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.. 
Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα ληφθέντα παραστατικά που 
αφορούν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος 
μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), 
υποβάλλονται στην κατάσταση προμηθευτών, επίσης, συγκεντρωτικά, χωρίς 
αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στην οποία, επίσης, 
δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμένων 
Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.. 
- Ληφθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών 
και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης. 
- Εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις 
υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. και έχουν 
εκδοθεί τίτλοι κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου 
της κατάστασης προμηθευτών. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
(έξοδα – εισροές) 

Είδος 
στοιχείου 

Α.Φ.Μ. 
Πλήθος 

στοιχείω
ν 

Αξία 
συναλλα

γής 
Φ.Π.Α. 

Ένδειξη 
αντισυμβαλλόμ

ενου 

Τιμολόγια 
(«χρεωστικά») 
  
Τίτλοι κτήσης 
(«χρεωστικοί») 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
κατέχει 
Α.Φ.Μ.) 

ανά 
Α.Φ.Μ. 
προμηθε
υτή 

πλήθος 
ανά ΑΦΜ 
προμηθε
υτή 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 

μη υπόχρεος 
  
(μόνο στις 
περιπτώσεις 
τίτλων κτήσης 
προς μη 
υπόχρεους 
απεικόνισης 
συναλλαγών) 

Τιμολόγια 
(πιστωτικά) 
  
Τίτλοι κτήσης 
(πιστωτικοί) 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
κατέχει 
Α.Φ.Μ.) 

ανά 
Α.Φ.Μ. 
προμηθε
υτή 

πλήθος 
ανά ΑΦΜ 
προμηθε
υτή 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 

μη υπόχρεος 
  
(μόνο στις 
περιπτώσεις 
τίτλων κτήσης 
προς μη 
υπόχρεους 
απεικόνισης 
συναλλαγών) 
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Αποδείξεις 
Λιανικής 
  
Αποδείξεις 
Επιστροφής 
  
Παραστατικά 
στο όνομα 
τρίτου (π.χ. 
λογαριασμοί) 
  
Τίτλοι κτήσης 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
στερείται 
Α.Φ.Μ.) 

● δεν καταχωρείται 
ο Α.Φ.Μ. του 
προμηθευτή και το 
πλήθος των 
στοιχείων 
  
● διενεργείται 
συγκεντρωτική 
εγγραφή, για όλα 
τα συγκεκριμένα 
παραστατικά 
  
Για το έτος 2014, οι 
λογαριασμοί 
ηλεκτρικού 
ρεύματος (μόνο 
Δ.Ε.Η.), ύδατος μη 
ιαματικού και 
τηλεφωνίας 
(σταθερή και 
κινητή), μπορεί να 
καταχωρούνται μαζί 
με τα λοιπά 
παραστατικά της 
περίπτωσης αυτής, 
χωρίς αναγραφή 
του Α.Φ.Μ. του 
αντισυμβαλλόμενου 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 
  
(όταν ο 
Φ.Π.Α. 
δεν 
εκπίπτει 
μπορεί να 
καταχωρεί
ται μαζί 
με την 
αξία) 

δεν 
καταχωρείται 

 
Επισημαίνεται ότι, μηδενικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών δεν 
υποβάλλονται. 
3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων 
Κατωτέρω παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρησης στις 
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών ορισμένων περιπτώσεων 
συναλλαγών. Ειδικότερα: 
Επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων (υπηρεσίες «πακέτο») 
Για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες «πακέτο», 
για τις οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 43 
του ν.2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, 
υποβάλλονται τόσο από τον παρέχοντα την υπηρεσία (τουριστικό - 
ταξιδιωτικό γραφείο) όσο και από τον λήπτη αυτής, υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών, για τη συνολική αξία που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό 
στοιχείο. 
Επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για τις 
οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 45 του 
ν.2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, 
υποβάλλονται τόσο από τον πωλητή των αγαθών (επιχείρηση μεταπώλησης) 
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όσο και από τον αγοραστή αυτών, για τη συνολική αξία που εμφανίζεται στο 
εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. 
Εκτελωνιστές 
Το ποσό της δαπάνης που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο του 
εκτελωνιστή, με βάση την κατάσταση που συντάσσει για μικροδαπάνες που 
ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη του, δεν περιλαμβάνεται στην αξία της 
συναλλαγής που καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών του εκτελωνιστή, 
δηλαδή ο εκτελωνιστής καταχωρεί στις καταστάσεις πελατών μόνο την 
προμήθεια που λαμβάνει από τον πελάτη. 
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο 
εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη του βασίζονται σε φορολογικά 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη, αυτές θα καταχωρηθούν 
στις καταστάσεις προμηθευτών του πελάτη, διακεκριμένα, κατά εκδότη των 
στοιχείων αυτών, όπως και η προμήθεια που καταβάλει στον εκτελωνιστή, 
ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία στα οποία 
δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, καταχωρούνται, από αυτόν (τον 
πελάτη), συγκεντρωτικά μαζί με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών. 
Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνον με ποσά Φ.Π.Α. 
Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνο με ποσά Φ.Π.Α., στις 
περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (π.χ. 
πιστωτικά τιμολόγια που λαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι πρεσβείες 
και λοιποί απαλλασσόμενοι από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του ν. 2859/2000), καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών 
και προμηθευτών, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου. 
Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων 
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, 
τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν 
αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του 
αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών 
και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά 
με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. 
Φορολογικός αντιπρόσωπος 
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος με εντολέα είτε από κοινοτική χώρα είτε από 
τρίτη χώρα, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, για τις 
συναλλαγές των εντολέων του με πελάτες τους στο εσωτερικό της χώρας, 
ανεξάρτητα αν τυχόν εκδίδει ο ίδιος τα φορολογικά στοιχεία για την 
απόδοση του Φ.Π.Α. των εντολέων του ή δέχεται στοιχεία δαπανών που 
έχουν εκδοθεί στο όνομα των εντολέων του. Ομοίως, δεν υποβάλλει 
καταστάσεις πελατών για την τυχόν προμήθειά που λαμβάνει από τους 
εντολείς του (αλλοδαπά πρόσωπα). 
Ασφαλιστικοί σύμβουλοι 
Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, από 1.1.2014, υποβάλλουν καταστάσεις 
πελατών και προμηθευτών και για τις αμοιβές - προμήθειες που λαμβάνουν 
από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους μεσίτες 
ασφαλειών κ.λπ.. Σημειώνεται ότι, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 
ημερολογιακού έτους 2013 εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς, δηλαδή τα 
φυσικά πρόσωπα - ασφαλιστικοί σύμβουλοι, για το ημερολογιακό έτος 2013 
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δεν υποβάλλουν καταστάσεις πελατών, για τις προμήθειες που λαμβάνουν 
από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι 
επαγγελματική εγκατάσταση. 
Αξία εγγυοδοσίας 
Όπως προαναφέρθηκε, η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη 
φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών δεν καταχωρείται στις 
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: 
Στις περιπτώσεις που η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους 
πελάτες κενών φιαλών, κιβωτίων κ.λπ. αναγράφεται στο τιμολόγιο, ως 
ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή, το ποσό της 
εγγυοδοσίας δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται 
στη συνολική (φορολογητέα) αξία του τιμολογίου, στις καταστάσεις πελατών 
και προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της εγγυοδοσίας. 
Ενυπόγραφες αποδείξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων 
Με την ΠΟΛ.1036/29.1.1993 έχει γίνει δεκτό ότι, παρέλκει η έκδοση 
τιμολογίων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν παράγραφος 
3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ.) 
από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών, προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδονται από 
τις τελευταίες ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.176/23.6.1977. 
Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή την καταβολή αποζημιώσεων από 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, 
οι αντισυμβαλλόμενοι καταχωρούν και τις αποζημιώσεις αυτές, στις 
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 
Διάθεση εφημερίδων και περιοδικών 
Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή 
τα πρακτορεία μέσω τρίτων (υποπρακτόρων, εκμεταλλευτών περιπτέρων 
κ.λπ.), οι εκδοτικές επιχειρήσεις ή οι πράκτορες συμπεριλαμβάνουν στην 
κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται στις 
εκκαθαρίσεις που εκδίδουν. Τις ίδιες δε αξίες, με βάση τις ληφθείσες 
εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι τρίτοι (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές 
περιπτέρων κ.λπ.) στην κατάσταση πελατών. 
Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τους υποπράκτορες - 
εφημεριδοπώλες μέσω τρίτων - σημείων λιανικής πώλησης (εκμεταλλευτές 
περιπτέρων κ.λπ.), οι υποπράκτορες - εφημεριδοπώλες συμπεριλαμβάνουν 
στην κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται 
στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ίδιοι. Τις ίδιες δε αξίες, με βάση τις 
ληφθείσες εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι εκμεταλλευτές περιπτέρων, ψιλικών 
κ.λπ. (σημεία λιανικής διάθεσης) στην κατάσταση πελατών. 
Επισημαίνεται ότι, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για 
τη πώληση εφημερίδων και περιοδικών, δεν απαιτείται να καταχωρούνται 
στις καταστάσεις πελατών του εκδότη των αποδείξεων. 
Ακόμη, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρούνται και οι 
συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών, αναλυτικά, ανά Α.Φ.Μ. 
αντισυμβαλλόμενου, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. και 
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συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, όταν 
ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης. 
Συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ., απευθείας ή μέσω τρίτων 
Για την υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ταχυδρομικοί πράκτορες του 
ΕΛ.ΤΑ για λογαριασμό του, καθώς και για την διάθεση γραμματοσήμων, από 
τον ΕΛ.ΤΑ σε τρίτους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1006/10.1.2000. 
Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων 
Οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους 
υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/15.11.2007, δηλαδή στις 
καταστάσεις πελατών, οι συμβολαιογράφοι και στις καταστάσεις 
προμηθευτών, οι υπόχρεοι πελάτες τους καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, 
αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά 
εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του 
Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου. 
Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών 
για λογαριασμό τρίτου, ο παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) εκδίδει δικά του 
φορολογικά στοιχεία για την πώληση των αγαθών, ενώ εκδίδει εκκαθάριση 
προς τον παραγγελέα (εντολέα) στην οποία αναγράφονται οι πωλήσεις που 
διενεργήθηκαν για λογαριασμό του παραγγελέα (εντολέα), καθώς και η 
προμήθεια του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου). 
Οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σ' αυτές τις περιπτώσεις 
υποβάλλονται, από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) και τον παραγγελέα 
(εντολέα) ως εξής: 
α) Παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) 
Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, αναλυτικά όπου απαιτείται, τα 
φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις) που έχουν εκδοθεί για τις 
πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, τα οποία δεν αποτελούν έσοδα του 
παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου), καθώς και η προμήθεια, που 
αναγράφεται στην εκκαθάριση που εκδίδεται προς τον παραγγελέα 
(εντολέα). 
Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για 
λογαριασμό τρίτου που εμφανίζονται στην εκδιδόμενη εκκαθάριση, με 
αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελέα (εντολέα). 
β) Παραγγελέας (εντολέας) 
Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για 
λογαριασμό του που εμφανίζονται στη ληφθείσα εκκαθάριση, με 
αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπος). 
Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρείται η προμήθεια του παραγγελιοδόχου, 
που αναγράφεται στη ληφθείσα εκκαθάριση. 
Αντικατάσταση απόδειξης λιανικών συναλλαγών με τιμολόγιο 
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης της απόδειξης λιανικών συναλλαγών με 
τιμολόγιο, στο οποίο (τιμολόγιο) επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη, ο 
λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προμηθευτών το ληφθέν 
τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών το εκδοθέν 
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τιμολόγιο, αντιλογίζοντας την αξία της αντικαθιστώμενης απόδειξης από τις 
λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. 
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, για την 
ακύρωση της λιανικής συναλλαγής και την εκ των υστέρων έκδοση του 
τιμολογίου, ο λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση 
προμηθευτών το ληφθέν τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην 
κατάσταση πελατών την απόδειξη λιανικών συναλλαγών συμψηφισμένη με 
την αντίστοιχη απόδειξη επιστροφής, καθώς και το τιμολόγιο που εκδόθηκε 
σε αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών συναλλαγών. 
Αυτοτιμολόγηση - Ανάθεση τιμολόγησης 
Στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τον 
πελάτη αντί του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίων, ο πελάτης 
καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά 
στην κατάσταση προμηθευτών, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των 
τιμολογίων, καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα 
τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση 
υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών στις περιπτώσεις 
αυτοτιμολόγησης, υπάρχει μόνον όταν ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο 
εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο πελάτης 
είναι πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε Τρίτη χώρα. 
Στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων 
από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση 
τιμολογίων, ο τρίτος δεν καταχωρεί τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση 
προμηθευτών, δεδομένου ότι, έχουν εκδοθεί με το Α.Φ.Μ. του αναθέτοντα, 
ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων (αναθέτων), καταχωρεί, 
αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην 
κατάσταση πελατών. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής καταστάσεων 
πελατών στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, υπάρχει μόνον όταν ο 
πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια 
υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα. 
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων επιχειρήσεων 
Οι δαπάνες (έξοδα κίνησης) που πραγματοποιούν υπάλληλοι επιχειρήσεων 
και βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνομα της 
επιχείρησης, καταχωρούνται στις καταστάσεις προμηθευτών της 
επιχείρησης, διακεκριμένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, ενώ οι λοιπές 
δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία, όπως αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών, στα οποία δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης 
καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών. 
4. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών 
Με το άρθρο 4 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, 
ορίζεται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, ο 
οποίος διαφοροποιείται, ανάλογα με την υποχρέωση ή μη υποβολής 
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ενώ 
καθορίζεται διαφορετικός χρόνος υποβολής για τους αγρότες, φυσικά 
πρόσωπα, είτε του κανονικού είτε του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 
Επιπλέον, καθορίζεται διαφορετικός χρόνος υποβολής, για το ημερολογιακό 
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έτος 2014, λόγω της πρώτης εφαρμογής του νέου μέτρου. 
Επισημαίνεται ότι και για την υποβολή των καταστάσεων πελατών και 
προμηθευτών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
7 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) με την οποία 
ορίζεται ότι, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή 
εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, 
συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται 
μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση 
λειτουργεί για το κοινό. 
Ειδικότερα: 
4.1. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για το 
ημερολογιακό έτος 2014 
α) Καταστάσεις πελατών 
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά τρίμηνο, μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή 
διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων 
Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο. 
Ειδικά, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού 
έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014. 
Συνεπώς οι καταστάσεις πελατών του ημερολογιακού έτους 2014 
υποβάλλονται στις εξής προθεσμίες: 
1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : μέχρι την 
30.09.2014* 
2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) : μέχρι την 30.09.2014* 
3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι την 
31.10.2014 
4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι την 
02.02.2015* 
* νέα προθεσμία . 
 
β) Καταστάσεις προμηθευτών 
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες: 
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε 
διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν. 
Ειδικά, οι καταστάσεις προμηθευτών της περίπτωση αυτής, του πρώτου 
τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος 
Μαΐου 2014. 
Συνεπώς οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, της 
περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται στις προθεσμίες που προαναφέρθηκαν για 
τις καταστάσεις πελατών. 
ββ) μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται 
είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη 
δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο 
ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους. 
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Συνεπώς, οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, της 
περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται μέχρι την 2.2.2015, δεδομένου ότι η 
31.1.2015 συμπίπτει με την ημέρα Σάββατο. 
Επισήμανση. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που ασκούν και δραστηριότητα 
υπαγόμενη στο Φ.Π.Α., για την οποία υποχρεούνται στην υποβολή 
περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την κατάσταση προμηθευτών 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που 
αφορά, ως υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., ενώ για τις 
λοιπές συναλλαγές τους (αγορές, δαπάνες κ.λπ.) υποβάλουν την κατάσταση 
προμηθευτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους. 
γ) Καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για εκκαθαρίσεις αμοιβών που 
εκδίδονται μετά το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους 
Οι εκδότες και οι λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η 
έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του 
επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλουν τις 
καταστάσεις προμηθευτών και πελατών, αντίστοιχα, το αργότερο μέχρι το 
τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν. 
Συνεπώς οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών του ημερολογιακού 
έτους 2014, αυτής της περίπτωσης, υποβάλλονται μέχρι την 31.3.2015. 
Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών 
(προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών, για τις οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως 
ενδεικτικά οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται: 
• από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες 
ασφαλίσεων για τις χορηγούμενες αμοιβές σε άλλους ασφαλιστικούς 
πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικούς συμβούλους, 
• σε πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών. 
• από τις τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που 
διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 
(σχετική και η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1141/25.4.1996). 
• από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις επιχειρήσεις 
λήψης και διαβίβασης εντολών ή άλλα πρόσωπα, για τις αμοιβές που 
καταβάλλουν σε τρίτους, που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον οι αμοιβές αυτές εμπίπτουν στις 
απαλλακτικές διατάξεις του Φ.Π.Α. (σχετική και η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/2001), 
κ.λπ.. 
δ) Καταστάσεις προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων 
στοιχείων προμηθευτών 
Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής 
κατάστασης προμηθευτών για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 
υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους. Ενδεικτικά, στην κατάσταση αυτή, καταχωρούνται 
φορολογικά στοιχεία προμηθευτών που λαμβάνονται μετά την προθεσμία 
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υποβολής της τελευταίας κατάστασης προμηθευτών του σχετικού 
ημερολογιακού έτους, δηλαδή μετά το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου 
ημερολογιακού έτους που αφορά. 
Συνεπώς οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, αυτής 
της περίπτωσης, υποβάλλονται μέχρι την 31.3.2015. 
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των 
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, των ανωτέρω περιπτώσεων α' και 
β', για το ημερολογιακό έτος 2014. 

Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών 
και προμηθευτών το έτος 2014 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Περίοδος 
υποβολής 

Χρόνος 
Υποβολής 

Περίοδος 
υποβολής 

Χρόνος 
υποβολής 

Υπόχρεοι 
υποβολής 
περιοδικής 
δήλωσης 
Φ.Π.Α. 
(με 
διπλογραφικά ή 
απλογραφικά 
βιβλία) 

Τριμηνιαία 

Τέλος του επόμενου 
μήνα από το 
τρίμηνο που 
αφορούν 
  
Ειδικά το πρώτο 
τρίμηνο του 2014 
υποβάλλεται μέχρι 
το τέλος του μηνός 
Μαΐου 2014 

Τριμηνιαία 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
τρίμηνο 
που αφορούν 
  
Ειδικά το 
πρώτο 
τρίμηνο του 
2014 
υποβάλλεται 
μέχρι το 
τέλος του 
μηνός Μαΐου 
2014 

Αγρότες 
κανονικού 
καθεστώτος 
Φ.Π.Α. 
(φυσικά 
πρόσωπα) 
  
Αγρότες ειδικού 
καθεστώτος 
Φ.Π.Α.* 
(φυσικά 
πρόσωπα) 
  
Μη υπόχρεοι 
υποβολής 
περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
(ανεξαρτήτως 
κατηγορίας 

Τριμηνιαία 

Τέλος του επόμενου 
μήνα από το 
τρίμηνο που 
αφορούν 
  
* Μόνο για τα 
τιμολόγια πώλησης 
που τυχόν εκδίδουν 
οι ίδιοι για το 
σύνολο της 
παραγωγής τους 
  
Ειδικά το πρώτο 
τρίμηνο του 2014 
υποβάλλεται μέχρι 
το τέλος του μηνός 
Μαΐου 2014 

Ετήσια 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
έτος που 
αφορούν 
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βιβλίων) 
  
Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ. 

4.2. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τα 
ημερολογιακά έτη από 1.1.2015 και εφεξής 
α) Καταστάσεις πελατών 
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά μήνα, μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) από τον 
υπόχρεο, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή 
απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. 
εισροών κ.λπ.). 
β) Καταστάσεις προμηθευτών 
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες: 
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που 
αφορούν. 
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που 
αφορούν. 
βγ) μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο, 
καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα 
για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε 
ημερολογιακού έτους. 
Επισήμανση. Οι υπόχρεοι υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που 
τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, ανάλογα με τον κλάδο 
δραστηριότητας, υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών, για όλες τις 
δραστηριότητες στο χρόνο που ορίζεται για τις καταστάσεις προμηθευτών 
των υπόχρεων τήρησης διπλογραφικών βιβλίων δηλαδή, μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν. 
γ) Καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για εκκαθαρίσεις αμοιβών που 
εκδίδονται μετά το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους 
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4.1 
της παρούσας. 
δ) Καταστάσεις προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων 
στοιχείων προμηθευτών 
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4.1 
της παρούσας. 
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των 
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, των ανωτέρω περιπτώσεων α' και 
β', για τα ημερολογιακά έτη από 1.1.2015 και εφεξής. 

Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών 
και προμηθευτών από 1.1.2015 και εφεξής 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Περίοδος 
υποβολής 

Χρόνος 
Υποβολής 

Περίοδος 
υποβολής 

Χρόνος 
υποβολής 

Υπόχρεοι 
υποβολής 
περιοδικής 
δήλωσης 
Φ.Π.Α. 
(με διπλογραφικά 
βιβλία) 

Μηνιαία 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
μήνα 
που αφορούν 
  
* Μόνο για τα 
τιμολόγια 
πώλησης που 
τυχόν 
εκδίδουν οι ίδιοι 
για το 
σύνολο της 
παραγωγής 
τους 

Μηνιαία 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
μήνα που 
αφορούν 

Υπόχρεοι 
υποβολής 
περιοδικής 
δήλωσης 
Φ.Π.Α. 
(με απλογραφικά 
βιβλία) 

Τριμηνιαία 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
τρίμηνο 
που αφορούν 

Αγρότες κανονικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. 
(φυσικά πρόσωπα) 
  
Αγρότες ειδικού 
καθεστώτος 
Φ.Π.Α.* 
(φυσικά πρόσωπα) 
  
Μη υπόχρεοι 
υποβολής 
περιοδικής 
δήλωσης 
Φ.Π.Α. 
(ανεξαρτήτως 
κατηγορίας 
βιβλίων) 
  
Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσια 

Τέλος του 
επόμενου 
μήνα από το 
έτος που 
αφορούν 

5.Τρόπος υποβολής - Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση 
Με τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 
ορίζονται αντίστοιχα, ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων πελατών - 
προμηθευτών και η διαδικασία διασταυρώσεων - εκκαθάρισης των 
καταστάσεων αυτών. 
Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων αυτών δίδονται στο διαδικτυακό 
τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr - «Υπηρεσίες 
προς επιχειρήσεις» - «Μηνιαία κατάσταση πελατών προμηθευτών και 
συναλλαγών - ΜΥΦ». 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του 
ημερολογιακού έτους 2013, θα υποβληθούν κανονικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Από 1.1.2014, δεν θα υποβάλλονται καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 
και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 τουΚ.Φ.Α.Σ., 
δεδομένου ότι αυτή η υποχρέωση καλύπτεται με την υποβολή των 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, σε συχνότερα χρονικά διαστήματα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 
4174/2013, όπως ισχύουν και της απόφασης του 
Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
 

iii. Μετά την παράταση και τροποποίηση της ως άνω απόφασης 
οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (έσοδα – εκροές) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(έσοδα – εκροές) 

Είδος 
στοιχείου 

Α.Φ.Μ. 
Πλήθος 

στοιχείων 
Αξία 

συναλλαγής 
Φ.Π.Α. 

Τιμολόγια 
(«χρεωστικά») 

ανά Α.Φ.Μ. 
πελάτη 

πλήθος 
ανά 
ΑΦΜ 
πελάτη 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

Τιμολόγια 
(πιστωτικά) 

ανά Α.Φ.Μ. 
πελάτη 

πλήθος 
ανά 
ΑΦΜ 
πελάτη 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

Αποδείξεις 
Λιανικής 
(Φ.Τ.Μ.) 

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. 
του πελάτη και το πλήθος των 
στοιχείων 
● διενεργείται συγκεντρωτική 
εγγραφή, ανά αριθμό μητρώου 
Φ.Τ.Μ. 
Ειδικά για το έτος 2014, οι 
αποδείξεις αυτές μπορεί να 
καταχωρούνται μαζί με τις 
λοιπές αποδείξεις, χωρίς 
αναγραφή του αριθμού μητρώου 
της Φ.Τ.Μ. 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 

Αποδείξεις 
Λιανικής 
(ΕΑΦΔΣΣ - 

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. 
του πελάτη και το πλήθος των 
στοιχείων 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγών 
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χειρόγραφες) 
Αποδείξεις 
Επιστροφής 
Στοιχεία 
Αυτοπαράδοσης 

● διενεργείται συγκεντρωτική 
εγγραφή, για όλα τα 
συγκεκριμένα παραστατικά 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (έξοδα – εισροές) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
(έξοδα – εισροές) 

Είδος 
στοιχείου 

Α.Φ.Μ. 
Πλήθος 

στοιχείω
ν 

Αξία 
συναλλα

γής 
Φ.Π.Α. 

Ένδειξη 
αντισυμβαλλόμ

ενου 

Τιμολόγια 
(«χρεωστικά») 
Τίτλοι κτήσης 
(«χρεωστικοί») 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
κατέχει 
Α.Φ.Μ.) 

ανά 
Α.Φ.Μ. 
προμηθε
υτή 

πλήθος 
ανά ΑΦΜ 
προμηθε
υτή 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 

μη υπόχρεος 
(μόνο στις 
περιπτώσεις 
τίτλων κτήσης 
προς μη 
υπόχρεους 
απεικόνισης 
συναλλαγών) 

Τιμολόγια 
(πιστωτικά) 
Τίτλοι κτήσης 
(πιστωτικοί) 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
κατέχει 
Α.Φ.Μ.) 

ανά 
Α.Φ.Μ. 
προμηθε
υτή 

πλήθος 
ανά ΑΦΜ 
προμηθε
υτή 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 

μη υπόχρεος 
(μόνο στις 
περιπτώσεις 
τίτλων κτήσης 
προς μη 
υπόχρεους 
απεικόνισης 
συναλλαγών) 

Αποδείξεις 
Λιανικής 
Αποδείξεις 
Επιστροφής 
Παραστατικά 
στο όνομα 
τρίτου (π.χ. 
λογαριασμοί) 
Τίτλοι κτήσης 
(όταν ο 
αντισυμβαλλόμ
ενος 
στερείται 
Α.Φ.Μ.) 

● δεν καταχωρείται 
ο Α.Φ.Μ. του 
προμηθευτή και το 
πλήθος των 
στοιχείων 
● διενεργείται 
συγκεντρωτική 
εγγραφή, για όλα 
τα συγκεκριμένα 
παραστατικά 
Για το έτος 2014, οι 
λογαριασμοί 
ηλεκτρικού 
ρεύματος (μόνο 
Δ.Ε.Η.), ύδατος μη 
ιαματικού και 
τηλεφωνίας 
(σταθερή και 

αξία προ 
Φ.Π.Α. 

ο Φ.Π.Α. 
των 
συναλλαγ
ών 
(όταν ο 
Φ.Π.Α. 
δεν 
εκπίπτει 
μπορεί να 
καταχωρεί
ται μαζί 
με την 
αξία) 

δεν 
καταχωρείται 
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κινητή), μπορεί να 
καταχωρούνται μαζί 
με τα λοιπά 
παραστατικά της 
περίπτωσης αυτής, 
χωρίς αναγραφή 
του Α.Φ.Μ. του 
αντισυμβαλλόμενου 

Χρόνος υποβολής: 

Περίοδος 2014 
Τέλος του επόμενου 

μήνα από το τρίμηνο που 
αφορούν* 

Υπόχρεοι 

Ιανουαρίου 

Τέλος Απριλίου 

 Υπόχρεοι 
υποβολής περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. (με 
διπλογραφικά ή 
απλογραφικά βιβλία) 

 Αγρότες 
κανονικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α. (φυσικά 
πρόσωπα) 

 Αγρότες ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α.** 
(φυσικά πρόσωπα) 

 Μη υπόχρεοι 
υποβολής περιοδικής 
δήλωσης 
Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως 
κατηγορίας βιβλίων) 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

Φεβρουαρίου 

Μαρτίου 

Απριλίου 

Τέλος Ιουλίου Μαΐου 

Ιουνίου 

Ιουλίου 

Τέλος Οκτωβρίου Αυγούστου 

Σεπτεμβρίου 

Οκτωβρίου 

Τέλος Ιανουαρίου  

Νοεμβρίου 

Δεκεμβρίου 

* Ειδικά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014 υποβάλλεται μέχρι το τέλος 
του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 

* Μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο 
της παραγωγής τους  

Χρόνος Υποβολής  

Περίοδος 2014 

Α: Υπόχρεοι 
υποβολής περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
Τέλος του επόμενου 
μήνα από το τρίμηνο 
που αφορούν* 

Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 
Ετήσια  
 
  

Ιανουαρίου 

Τέλος Απριλίου 
02 Φεβ. 2015 

Φεβρουαρίου 

Μαρτίου 

Απριλίου Τέλος  Ιουλίου 
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Μαΐου 

Ιουνίου 

Ιουλίου 

Τέλος Οκτωβρίου Αυγούστου 

Σεπτεμβρίου 

Οκτωβρίου 

Τέλος Ιανουαρίου Νοεμβρίου 

Δεκεμβρίου 

*Ειδικά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014 υποβάλλεται μέχρι το τέλος 
του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 

Υπόχρεοι: 
Α: Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή 
απλογραφικά βιβλία) 
Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά 
πρόσωπα) 
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.* (φυσικά πρόσωπα) 
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως 
κατηγορίας βιβλίων) 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η πιλοτική εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμές 

στο https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/ 

Είσοδος με τους κωδικούς taxisnet, μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές 
για όποιον επιθυμείτε χωρίς συνέπειες, μια και όλες θα διαγραφούν στο 
τέλος Ιανουαρίου 2014. 
Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση 
client για το REST web service υποβολών. 
Κλήση REST Service 
Οι παρατηρήσεις για το σύστημα είναι ευπρόσδεκτες στο myf@gsis.gr 
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 
(Ενημερωμένες 17-07-2014) 
Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η 
υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν 
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014. 
 
Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για τις 
καταστάσεις αυτές και το σύστημα υποδοχής και ανάρτησής τους. 

A. Υπόχρεοι, Περιεχόμενο και Προθεσμίες 
A1. Ποιό είναι το περιεχόμενο αυτών των καταστάσεων; 
 

https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_epixeiriseis/MYF_call_REST_Service.pdf
mailto:myf@gsis.gr
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Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων 
τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. 
Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ 
αντισυμβαλλόμενου, Περίοδο που Αφορά, Πλήθος Τιμολογίων, Καθαρή Αξία, 
ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, 
χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. 
A2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση 
υποβολής; 
 
Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται. 
 
A3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία θα υποβάλλονται οι 
καταστάσεις αυτές; 
 
Η προθεσμία υποβολής των εσόδων είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας 
βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του 
επόμενου μήνα από το  ημερολογιακό  τρίμηνο  που  αφορούν. Τα  έξοδα  
υποβάλλονται  ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων  πριν  την  τελευταία  μέρα  
του  επόμενου μήνα  από  το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για 
όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου μήνα από τη 
λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. 
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε όλες οι 
συναλλαγές του τριμήνου συγκεντρωτικά στον τελευταίο μήνα του τριμήνου 
και οι πρώτοι 2 μήνες του τριμήνου κενοί. 
Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 
ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. 
 
A4. Καταργείται η μέχρι τώρα διαδικασία ετήσιας υποβολής αρχείου 
συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις προδιαγραφές που ίσχυαν έως 
τώρα; 
 
Παραμένει η υποχρέωση ετήσιας συγκεντρωτικής για τις συναλλαγές του 
2013 στο παλαιό σύστημα και με το παλαιό μορφότυπο. Για τις συναλλαγές 
του 2014 και των επομένων ετών προφανώς καταργείται η ετήσια 
διαδικασία. 
 
A5. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, 
δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; 
 
Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές 
ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής 
αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. 
Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά μήνα, αλλά στα έξοδα, και μόνο για 
όσους έχουν απλογραφικά, είναι δυνατόν να υποβληθεί μια εγγραφή ανά 
ΑΦΜ και ανά τρίμηνο. 
Το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό και 
δημιουργεί τα συγκεντρωτικά. 
 
A6. Ποιοί είναι οι τρόποι υποβολής; Μπορεί να γίνει αυτόματα; 
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Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, φόρμα για 
χειροκίνητη υποβολή, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ) ώστε να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη 
διαβίβαση των συναλλαγών, συνιστάται να μπαίνει ο διαχειριστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος λογιστής τακτικά στο σύστημα για να ελέγχει και να 
τροποποιεί την κατάστασή της ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις με 
τους αντισυμβαλλόμενους. 
 
A7. Αν επιθυμώ να την υποβάλλει ο λογιστής μου, πρέπει να του δώσω 
τους κωδικούς μου; 
 
Όχι, ισχύει η ίδια εξουσιοδότηση μέσω taxisnet όπως για τις ετήσιες 
συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή "Διαχείριση Δηλώσεων Κ.Β.Σ" 
 
A8. Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρία δεν εκδώσει τιμολόγια για 
κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει 
καθόλου; 
 
Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει 
τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να ελέγχει στην 
εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στο 
ΑΦΜ του. 
 
A9. Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ή διορθωτικές 
καταστάσεις; 
 
Το σύστημα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε 
εγγραφής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και για 3 μήνες 
μέσα στο επόμενο. Κυρώσεις επιβάλλονται για εκπρόθεσμες (πέραν της 
προθεσμίας της ερώτησης 3) προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές 
εσόδων. 
 
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται 
τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα και η 
κατάσταση φορολογικών στοιχείων. 
 
A10. Θα υπάρχουν ακυρωτικές εγγραφές; 
 
Δεν υπάρχουν ακυρωτικές, θα πρέπει απλά να τροποποιούνται ή να 
διαγράφονται οι ανάλογες εγγραφές. 
 
A11. Αν μια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία; Και 
τι πρέπει να κάνουν οι αντισυμβαλλόμενοί της; 
 
Ναι θα υποβάλλει, η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής 
ΦΠΑ. Οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα 
παραστατικά. 
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A12. Έως πότε δηλώνουν τα έξοδά τους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις 
που δεν υποβάλλουν Φ ΠΑ (πχ. ιατροί, φροντιστήρια, κλπ.); 
 
Έως το τέλος του Ιανουαρίου του επομένου έτους από αυτό στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές. 
 
A13. Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που μια 
επιχείρηση έχει περισσότερες από μία ταμειακές μηχανές, τα στοιχεία θα 
αποστέλλονται ανά εταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταμειακή μηχανή; 
 
Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, θα 
γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις. 
 
A14. Πώς υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις; 
 
Υποβάλλονται διακριτά μηνιαία αθροίσματα με τον κωδικό της Ταμειακής 
(ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ κλπ.) όπως αυτός είναι δηλωμένος στο taxis (χωρίς κενά). Οι 
λιανικές μέσω ΕΑΦΔΣΣ και από ταξίμετρα συναθροίζονται σε διακριτό πεδίο 
με χειρόγραφα και αποδείξεις επιστροφής και υποβάλλονται με ένδειξη 
"Χωρίς ταμειακή" στο site της εφαρμογής (cashreg_id κενό στο αρχείο). 
 
Μεταβατικά, θα επιτραπεί να υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις από το 
σύνολο των ταμειακών με την τιμή "Όλες οι ταμειακές" στο site της 
εφαρμογής (cashreg_id "0" στο αρχείο) 
 
Αν γίνει η συνολική υποβολή, δε θα επιτρέπεται να υποβάλλονται 
ταυτόχρονα και αναλυτικά ανά ταμειακή και αντίστροφα. 
 
A15. Πώς υποβάλλονται οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών σε ιδιώτες; 
 
Πρόκειται για λιανικές συναλλαγές: αθροίζονται στην περίοδο που ορίζεται 
από τις προθεσμίες της ερώτησης 3 και υποβάλλονται συγκεντρωτικά χωρίς 
ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και με ένδειξη "Χωρίς ταμειακή". 
 
A16. Οι πιστωτικές ΑΠΥ πού υποβάλλονται; Οι λιανικές πωλήσεις από 
ΕΑΦΔΣΣ πού υποβάλλονται; 
 
Και οι δύο περιπτώσεις συμψηφίζονται με τις χειρόγραφες και εκτός 
ταμειακής συναλλαγές και υποβάλλονται με ένδειξη "Χωρίς ταμειακή". 
 
A17. Που υποβάλλονται οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών προς ιδιώτες 
από ελεύθερο επαγγελματία; 
 
Αθροίζονται μαζί με τις λιανικές συναλλαγές. 
 
A18. Όσον αφορά τα έξοδα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες, και άλλες ΔΕΚΟ θα συμπεριλαμβάνονται στις 
καταστάσεις και με ποιο τρόπο; 
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Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/2014 (παράγραφος 2). Για το 2014: ανεξάρτητα 
από το αν ο λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τηλεπικοινωνιών εκδίδεται στο ΑΦΜ του 
υπόχρεου ή όχι τα ποσά που αποτελούν επαγγελματικές δαπάνες 
(εκπιπτόμενα) θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο σε μία 
εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο. 
 
A19. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο 
καθυστερημένα (πχ λόγω ταχυδρομείου), με τί περίοδο αναφοράς το 
καταχωρεί στο σύστημα; 
 
Μπορεί να το καταχωρήσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την 
περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια 
περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ. 
 
A20. Μπορεί ένας υπόχρεος να επιλέξει να μη στέλνει πιστωτικά (credit 
εγγραφές), αλλά να βάζει απευθείας την καθαρή θέση με κάθε 
αντισυμβαλλόμενο; 
 
Όχι, υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας αθροίζονται ξεχωριστά 
σε διακριτή εγγραφή. 
 
A21. Σε περιπτώσεις τιμολογίων με εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους 
φόρους, τί «καθαρό ποσό» δηλώνεται; 
 
Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ 1078/2014 (παράγραφος 2). 
 
A22. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία 
μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι 
συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση 
με τις δηλώσεις ΦΠΑ; 
 
Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και 
μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία 
στο σύστημα ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ 
αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ. 
Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η ΜΥΦ, συμπληρώνεται 
αυτό που εκπίπτει. 
 
A23. Πως δηλώνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε άλλο 
νόμισμα εκτός ευρώ; 
Οι συναλλαγές δηλώνονται κατόπιν μετατροπής των αξιών τους σε ευρώ 
σύμφωνα με την ισοτιμία που ανακοινώνει μηνιαία η Δνση ΦΠΑ του ΥΠΟΙ. 
 
A24. Αυτοτιμολόγηση, όπου εκδότης είναι ο ίδιος ο λήπτης που εκδίδει 
τιμολόγιο για λογαριασμό του προμηθευτή του. Ποιός δηλώνει και τί; 
Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ 1078/2014 (παράγραφος 3.3). 
 
A25. Περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης, πχ ελληνικό υποκατάστημα 
πολυεθνικής που δεν τιμολογεί απευθείας, αλλά εκδίδει τιμολόγια μέσω 
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της μητρικής (με τη διαδικασία της ανάθεσης). Παραμένει η υποχρέωση 
υποβολής; 
 
Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ 1078/2014 (παράγραφος 3.3). 
 
A26. Εταιρίες που αποτελούν Φορολογικούς Αντιπρόσωπους εταιριών του 
εξωτερικού: Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκδίδονται τιμολόγια από 
φορολογικό αντιπρόσωπο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην 
Ελλάδα για λογαριασμό πελάτη τους πώς θα διαχωρίζονται τα έσοδα του 
φορολογικού αντιπροσώπου από τα έσοδα του πελάτη τους; 
 
Δε θα διαχωρίζονται, αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις των πελατών 
τους, θα τα περάσουν ως δικά τους έσοδα. 
 
A27. Εταιρίες που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά 
ΠΟΛ.1113/22.5.2013 είναι υπόχρεοι; 
Ναι. 
 
A28. Σε ποιούς αφορά η ένδειξη "Μη Υπόχρεου" που δηλώνεται στα 
έξοδα; 
 
Αφορά σε συναλλαγές με ιδιώτες, ο λήπτης το δηλώνει με το ΑΦΜ τους και 
με την ένδειξη, ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση. 
 
A29. Τιμολόγια αγορών από ιδιώτες: περιλαμβάνονται κανονικά στα 
έξοδα με το ΑΦΜ του ιδιώτη; 
 
Ναι, με την ένδειξη "Μή Υπόχρεου". 
 
A30. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπου τα τιμολόγια που εκδίδονται 
προσμετρούνται και στις αποδείξεις λιανικής (εκδίδονται σε 
αντικατάσταση των αποδείξεων). 
 
Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ 1078/2014 (παράγραφος 3.3). Θα δηλωθούν μια φορά 
στη χονδρική και θα αφαιρεθούν από τη λιανική (από το πεδίο που 
αθροίζονται οι χειρόγραφες λιανικές). 
 
A31. Θα διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής ανά υποκατάστημα; 
 
Ναι, μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ανά υποκατάστημα εφόσον το 
επιλέξει, αποκλειστικά με μεταφόρτωση αρχείου - upload xml. Εφόσον κάνει 
χρήση αυτής της δυνατότητας, δε θα μπορεί να υποβάλλει συνολικά. 
 
A32. Υποβάλλονται συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους στο εξωτερικό; 
 
Όχι, υποβάλλονται χονδρικές συναλλαγές μόνο με ελληνικά ενεργά ΑΦΜ. 
(ΣΣ σε σωστά ελληνικά ορθό είναι: Όχι, υποβάλλονται χονδρικές συναλλαγές 
μόνο με ελληνικούς ενεργούς ΑΦΜ) 
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A33. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι υπέβαλα εμπρόθεσμα; 
 
Στο "Ιστορικό" της εφαρμογής καταγράφεται με την ανάλογη ένδειξη 
αναλυτικό ημερολόγιο υποβολών και ενεργειών χρήστη είτε μέσω αρχείου 
είτε μέσω της ίδιας της εφαρμογής. 
 
A34. Στο Ιστορικό εμφανίζονται πολλές εγκεκριμένες και απορριπτέες 
υποβολές, ποιά είναι η κατάσταση που ισχύει; Πώς βλέπω ποιες 
εγγραφές έχει κρατήσει το σύστημα αν έχω κάνει λάθος ή έχω υποβάλλει 
πολλές φορές το ίδιο ή δεν είμαι σίγουρη για μια υποβολή μου; 
 
Η κατάσταση που έχει σημασία και είναι έγκυρη φορολογικά προκύπτει μόνο 
από τις "Εγκεκριμένες" εγγραφές σε κάθε κατηγορία (έσοδα-έξοδα-λιανικές-
δαπάνες) ανεξαρτήτως υποβολών. Οι τρέχουσες "Εγκεκριμένες" εγγραφές σε 
έσοδα-έξοδα είναι και οι μόνες που γίνονται ορατές στους 
αντισυμβαλλόμενούς σας. 
 
A35. Πώς μπορώ να εκτυπώσω την κατάσταση μιας περιόδου; Υπάρχει 
οριστικοποίηση της κατάστασης; 
 
Με είσοδο στην εφαρμογή, επιλογή περιόδου και "Εγκεκριμένων" εγγραφών 
σε κάθε κατηγορία (έσοδα-έξοδα-λιανικές-δαπάνες) μπορείτε να πάρετε 
εκτυπώσεις. Η κατάσταση δεν οριστικοποιείται, αλλά τροποποιείται συνεχώς 
μέχρι να ελαχιστοποιήσετε τις αποκλίσεις με τους αντισυμβαλλόμενους, 
οπότε οι εκτυπώσεις είναι περιορισμένης χρησιμότητας. 
 
A36. Πώς μπορώ να τροποποιήσω ή και να διαγράψω λανθασμένες 
εγγραφές; 
 
Οι εγγραφές μπορούν να τροποποιηθούν μέσα στην εφαρμογή επιλέγοντας 
περίοδο και "Εγκεκριμένα" σε κάθε κατηγορία και πατώντας στο εικονίδιο 
τροποποίησης δίπλα από την κάθε εγγραφή. Για διαγραφή αρκεί να 
μηδενιστούν οι αξίες (καθαρό ποσό και ΦΠΑ) σε κάθε κατηγορία. Για 
διαγραφή συγκεντρωτικών τιμολογίων, μηδενίζετε τις αξίες για τον 
συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και εισάγετε πλήθος παραστατικών 1 (κατά 
σύμβαση). Δεν υπάρχει πρόβλημα αν παραμένουν εγγραφές 
αντισυμβαλλόμενων με μηδενικές αξίες. 

 
B. Αποστολή Στοιχείων και Μορφότυπος Αρχείου 

 
Οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις αφορούν όσους δημιουργούν αρχείο για τις 
υποβολές τους. Αν χρησιμοποιείτε τη φόρμα εισαγωγής μέσα στη 
διαδικτυακή εφαρμογή, μπορείτε ασφαλώς να αγνοήσετε την παρακάτω 
ενότητα. 
 
B1. Τί είδος αρχείου γίνεται δεκτό; Υπάρχουν περιορισμοί; 
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Ο μόνος τύπος αρχείου που γίνεται δεκτός από την εφαρμογή είναι xml. Το 
σύστημα υποστηρίζει συμπίεση zip, συγκεκριμένα: 
- Web Service: υποστηρίζεται μόνο zip (με ένα xml αρχείο μέσα στο zip). 
- Web Upload: υποστηρίζεται και xml αρχείο και zip (με ένα xml αρχείο μέσα 
στο zip). Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται είναι 4ΜΒ. 
 
B2. Ο υπόχρεος μπορεί να στείλει στοιχεία αποσπασματικά με 
διαφορετικά αρχεία (πχ. χωριστά τα στοιχεία πωλήσεων και με άλλο 
αρχείο τα στοιχεία αγορών); 
 
Ναι, χωρίς περιορισμούς. 
 
B3. Κάθε αρχείο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα πακέτα -packages, 
δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα (πχ με 
μηδενικές τιμές); 
 
Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 
συναλλαγών. 
 
B4. Υποστηρίζεται «υβριδική» ενημέρωση, όπου ο ίδιος υπόχρεος μπορεί 
να στέλνει αναλυτικά στοιχεία για ένα αντισυμβαλλόμενο και 
συγκεντρωτικά για έναν άλλο; 
 
Ναι, με χρησιμοποίηση ξεχωριστών αρχείων. 
 
B5. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν 
αποστέλλεται εγγραφή με action "replace"; 
 
Το replace διαγράφει όλες τις εγγραφές στην κατηγορία που εξασκείται 
(revenuelnvoices, groupedRevenues, groupedExpenses, 
groupedCashRegisters) για την περίοδο, και άρα στο replace πρέπει να 
συμπεριληφθούν όλες οι εγγραφές της κατηγορίας για την περίοδο ξανά, 
έστω κι αν χρειάζεται να διορθωθεί μόνο μια εγγραφή. 
Αν χρησιμοποιείται η δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής ανά υποκατάστημα, 
το replace θα διαγράψει μόνο τις εγγραφές στην περίοδο που αφορούν στο 
συγκεκριμένο υποκατάστημα. 
 
B6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή "replace" για να αποσταλούν 
εγγραφές συνολικά (συγκεντρωτικά ή αναλυτικά) για πρώτη φορά για 
μια περίοδο; 
 
Ναι. 
 
B7. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν 
αποστέλλεται εγγραφή με action "incremental"; 
 
Το incremental εκτελεί τροποποίηση εσόδων ή εξόδων μόνο για τα ΑΦΜ 
αντισυμβαλλόμενων που υπάρχουν στο xml αρχείο που περιέχεται, 
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επομένως δε τροποποιεί το σύνολο των εγγραφών της κατηγορίας για την 
οποία εξασκείται στην περίοδο αναφοράς. Στην περίπτωση του incremental 
όταν επιθυμούμε να υποβάλλουμε νέα τιμολόγια για ένα ΑΦΜ, θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε/συναθροίσουμε για το συγκεκριμένο ΑΦΜ ξανά όλα τα 
τιμολόγια στην περίοδο αναφοράς. 
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί το incremental και για τις λιανικές πωλήσεις - 
groupedCashRegisters (όπου αντί για ΑΦΜ, βάση είναι ο κωδικός ταμειακής), 
αλλά και για τα αναλυτικά τιμολόγια - revenuelnvoices. 
 
B8. Σε περίπτωση που από λάθος έχει κατατεθεί ένα τιμολόγιο για έναν 
αντισυμβαλλόμενο, ενώ θα έπρεπε να μην υπάρχει εγγραφή γι' αυτόν, 
πώς διορθώνεται; 
 
Μπορείτε να υποβάλετε νέα συγκεντρωτική του ίδιου τύπου (έσοδο ή έξοδο) 
με action "incremental", μηδενικές αξίες για τον συγκεκριμένο 
αντισυμβαλλόμενο και πλήθος παραστατικών 1 (κατά σύμβαση). Δεν υπάρχει 
πρόβλημα αν παραμένουν εγγραφές αντισυμβαλλόμενων με μηδενικές αξίες. 
 
B9. Ένα αρχείο μπορεί να περιέχει το σύνολο των εγγραφών για μια 
περίοδο με λογική replace ώστε να γίνεται εξ αρχής ενημέρωση και 
ταυτόχρονα να έχει ένα package για άλλη περίοδο που να είναι 
incremental; 
 
Όχι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο αρχείο για διαφορετική περίοδο. 
 
B10. Το otherExpenses αντιμετωπίζεται πάντα με τη λογική το full 
replace για την περίοδο που αφορά (είναι το μόνο που δεν υποστηρίζει 
action); 
 
Ναι. 
 
B11. Στην περίπτωση αποστολής αναλυτικών στοιχείων, θεωρητικά 
μπορεί να προκύψει η περίπτωση να συμπίπτει το unique_id 
διαφορετικών παραστατικών στην ίδια περίοδο (πχ έκδοση από 2 
διαφορετικά υποκαταστήματα ή ακόμα μπορεί να συμπίπτει ο αριθμός 
ενός τιμολογίου με ένα τιμολόγιο / δελτίο αποστολής). Είναι αποδεκτό ή 
πρέπει να το αντιμετωπίσει ο αποστολέας; 
 
Είναι αποδεκτό, το unique_id είναι απλά πληροφοριακό στοιχείο για τον 
υπόχρεο, δεν αξιοποιείται ούτε ελέγχεται από το σύστημα. 
 
B12. Πότε και πώς συμπληρώνεται το πεδίο υποκατάστημα; 
 
Το υποκατάστημα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 
η δυνατότητα, αλλιώς αφήνεται κενό (που σημαίνει συνολική υποβολή για το 
ΑΦΜ). Υποβολή ανά υποκατάστημα αποκλείει τη συνολική υποβολή και 
αντίστροφα. Εφόσον συμπληρώνεται, το περιεχόμενο είναι ένας αριθμός από 
0 (που σημαίνει έδρα) έως 9999, όπως τα έχει δηλώσει η επιχείρηση στο 
taxis (το λογιστήριο οφείλει να γνωρίζει), και όπως τα υπέβαλλε και στην 
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ετήσια κατάσταση πελατών- προμηθευτών. Σημειώνεται ότι μπορεί να μην 
είναι συνεχόμενοι αριθμοί, εφόσον ορισμένα υποκαταστήματα μπορεί να 
απενεργοποιηθούν. 
 
B13. Πώς μπορώ να δοκιμάσω αν το αρχείο μου είναι αποδεκτό; 
 
Δεν παρέχεται περιβάλλον δοκιμών. Μπορείτε να υποβάλετε αν θέλετε 
δοκιμαστικά στο παραγωγικό με τους κωδικούς σας taxisnet, και μετά να 
διαγράψετε τις αποδεκτές εγγραφές όπως παρακάτω. Οι απορριφθείσες 
δοκιμαστικές υποβολές δεν έχουν σημασία. 
 
B14. Πώς μπορώ να διαγράψω όλες τις εγγραφές μιας περιόδου; 
 
Αρκεί να στείλετε ένα αρχείο με action replace σε όλες τις κατηγορίες και με 
μηδενικές εγγραφές. Στα έσοδα και στα έξοδα που απαιτείται 
αντισυμβαλλόμενος, μπορείτε να βάλετε κατά σύμβαση μια εγγραφή με 
αντισυμβαλλόμενο το ΑΦΜ του ίδιου του υπόχρεου, πλήθος παραστατικών 1, 
και μηδενικές αξίες. 
 
B15. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Web Service για να υποβάλλω; 
 
Ο κάθε υπόχρεος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει κάνοντας χρήση του REST 
Web Service πρέπει να εκδώσει ψευδοκωδικούς, δηλαδή ειδικά 
username/password συσχετισμένα με τον ΑΦΜ του και μόνο γι' αυτή τη 
χρήση: τις "Υποβολές ΜΥΦ". 
Η έκδοση των ψευδοκωδικών γίνεται από την ιστοσελίδα "Διαχείριση 
Ειδικών Κωδικών", στην οποία συνδέεται με τους κωδικούς TAXISnet που 
διαθέτει: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices 
Στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου, η έκδοση των ψευδοκωδικών γίνεται 
από τον ίδιο τον υπόχρεο ενώ στην περίπτωση Νομικού Προσώπου γίνεται 
αποκλειστικά από Φυσικό Πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ως 
«Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου» μέσω της εφαρμογής 
εξουσιοδοτήσεων TAXISnet: https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet 
Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων TAXISnet, ένα 
Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει περισσότερα από 
ένα Φυσικά Πρόσωπα ως εκπροσώπους του, εκχωρώντας τους πλήρη 
πρόσβαση στις φορολογικές υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου στην 
εφαρμογή TAXISnet. Η ανάκληση αυτής της εξουσιοδότησης δεν επηρεάζει 
την ισχύ των ψευδοκωδικών ΜΥΦ που έχουν ήδη εκδοθεί. 
Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν μόνο να δουν το username (αλλά όχι το 
password) του ζεύγους των ψευδοκωδικών που έχει εκδοθεί για λογαριασμό 
τους, από τους εκπροσώπους τους, μέσω της εφαρμογής Διαχείρισης 
Ειδικών Κωδικών στην ενότητα Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί. 
Από κάθε υπόχρεο, κάθε χρονική στιγμή, μπορεί να είναι ενεργός ένας μόνο 
ψευδοκωδικός για τις "Υποβολές ΜΥΦ". Ο ψευδοκωδικός αυτός μπορεί να 
ανακληθεί και να εκδοθεί νέος όποτε κριθεί απαραίτητο μέσω της 
"Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών". Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο από 
εκείνον που μπορεί να εκδόσει για το ενλόγω ΑΦΜ ένα νέο ψευδοκωδικό, 
όπως ήδη περιγράφηκε. 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices
https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet


Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 274 
 

Μ' ένα ζεύγος ψευδοκωδικών μπορεί να υποβάλει ΜΥΦ με κλήση του REST 
Service μόνο ο ΑΦΜ για τις ανάγκες του οποίου έχουν εκδοθεί οι 
ψευδοκωδικοί. Δεν είναι δυνατόν μ' ένα ζεύγος ψευδοκωδικών να 
υποβάλουν δύο υπόχρεοι, καθώς μέσω του ειδικού ψευδοκωδικού 
προκύπτει μοναδικά ποιος είναι ο υπόχρεος - ΑΦΜ- που κάνει κλήση του 
REST Service. 
Το username του ψευδοκωδικού επιτρέπει να δοθούν μικρά γράμματα, όμως 
κατά την αποθήκευση μετατρέπονται αυτόματα σε κεφαλαία. Το username 
για να χρησιμοποιηθεί σωστά πρέπει να περιέχει όλα τα γράμματα 
κεφαλαία, όπως δηλαδή εμφανίζονται στην οθόνη Υφιστάμενοι Ειδικοί 
Κωδικοί. Για το password δεν ισχύει αυτή η ιδιαιτερότητα, μπορούν δηλαδή 
να χρησιμοποιηθούν και μικροί και κεφαλαίοι χαρακτήρες. 
Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (Συνεχώς ενημερωμένο) 
 

ΠΟΛ. 1214 (ΦΕΚ B 2601 - 30.09.2014) Ειδικό καθεστώς καταβολής 
ΦΠΑ κατά τον χρόνο της  είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του 
Κώδικα ΦΠΑ.   

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ. Β΄ 2601/30.9.2014, η 
Απόφαση, ΠΟΛ 1214/2014, της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για 
την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος  καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της  
είσπραξης η οποία συνοπτικά προβλέπει τα εξής: 

1. Ο ετήσιος  κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες  (500.000) ευρώ, με 
την προϋπόθεση ότι και κατά την  τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 
μέχρι την άσκηση της  επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο.  
Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη  διαχειριστική 
περίοδος είναι μικρότερη των δώδεκα  (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών υπολογίζεται με  αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου 
εργασιών σε  δωδεκάμηνη περίοδο. 

2. Υποβολή δήλωσης, ηλεκτρονικά μέσω  του συστήματος TAXISNET 
σε ειδική για τον σκοπό  αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική 
περίοδο, από  την έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό  
καθεστώς.  

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση 
ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή  έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει 
από 1.10.2014. 

3. Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο  ειδικό καθεστώς 
υποχρεούνται:  

α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών, στο  οποίο θα 
καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες 
τους, για συναλλαγές  που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες  
οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν προς τους  προμηθευτές τους. Το εν 
λόγω αρχείο τηρείται με κάθε  πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι 
εν λόγω  εισπράξεις και πληρωμές αποδεικνύονται δεόντως.  
β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη 
«Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της 
αντιπαροχής – άρθρο  226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β 
Κώδικα ΦΠΑ».  



Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
 

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Σελίδα 275 
 

γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις  
εισπράξεις/πληρωμές που πραγματοποίησαν, με την  υποβολή των 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 
4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με  την απόφαση του Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ  1022/2014 δηλαδή συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 
προμηθευτών. 

4. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο  ειδικό 
καθεστώς, στην περίπτωση που είναι λήπτες  φορολογητέων 
πράξεων από υποκείμενους στο φόρο  που εντάσσονται στο ειδικό 
καθεστώς, υποχρεούνται  στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την 
ενημέρωση  της φορολογικής διοίκησης.  

5. Κατά τον ίδιο χρόνο –που γίνεται η εξόφληση- υφίσταται και το 
δικαίωμα έκπτωσης για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό 
καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται  στο ειδικό 
καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει  από άλλους 
υποκείμενους στο φόρο, όσο και για τον  υποκείμενο που δεν 
εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς  για τις συναλλαγές που λαμβάνει 
από υποκείμενους στο  φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. 

6. Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν  την πραγματοποίηση 
φορολογητέας συναλλαγής ο  φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο 
κατά τον  οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. 

Φυσικά λύνει αρκετά προβλήματα αλλά δημιουργεί και άλλα που ελπίζουμε 
να εκδοθεί έγκαιρα η σχετική εγκύκλιος ή/ και συμπληρωματική απόφαση. 
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Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ 
Τη μείωση κατά 50% έως και 75% των προστίμων που επιβάλλονται σε χιλιάδες 

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για παραβάσεις που έχουν διαπράξει 

μέχρι το 2013 και αφορούν στην έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, στη 

λήψη εικονικών τιμολογίων, στην μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων 

και τιμολογίων προβλέπουν οι διατάξεις του φορολογικού νόμου 4254/2014 που 

τέθηκαν σε ισχύ από τις 7 Απριλίου. 
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές και με βάση τα όσα διευκρινίζονται επ’ 

αυτών σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. 

Θεοχάρη: 

1) Για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που αφορούν 

στην έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή στην έκδοση ή τη λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων και οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέχρι 26-7-

2013, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής των ευνοϊκότερων προστίμων που 

ορίζει ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ από 1-1-2014. Τα ευνοϊκότερα πρόστιμα που ισχύουν με το νέο ΚΦΔ είναι 

μειωμένα κατά 50% έως και 75% σε σύγκριση με εκείνα που προβλέπονταν με τον 

προϊσχύσαντα νόμο (τον ν. 2523/1997). 

Συγκεκριμένα: 

- για την παράβαση της έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο 

έχει περιοριστεί από το διπλάσιο στο ισόποσο της αξίας των στοιχείων, δηλαδή είναι 

μειωμένο κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς 

- για την παράβαση της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο 

έχει μειωθεί από το διπλάσιο (από το 200%) στο 50% της αξίας των στοιχείων, 

δηλαδή είναι μειωμένο κατά 75% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς 

- για την παράβαση της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο 

έχει μειωθεί από το διπλάσιο (από το 200%) στο 50% της αξίας των στοιχείων, 

δηλαδή είναι μειωμένο κατά 75% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. 

Για να ισχύσουν τα μειωμένα πρόστιμα, όποιος φορολογούμενος έχει διαπράξει μία ή 

περισσότερες παραβάσεις των παραπάνω περιπτώσεων θα πρέπει: 

α) να υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη 

επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την 

κοινοποίηση της πράξης, με την οποία θα πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα το 

σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και 

β) να καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον το 40% 

της συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό θα πρέπει να το καταβάλει εφάπαξ 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. 

2) Για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που 

αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω 

των 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέχρι 23-7-2013 προβλέπεται η 

δυνατότητα επιβολής ευνοϊκότερου προστίμου, το οποίο είναι μειωμένο κατά 60%, 

από το ισόποσο στο 40% της αποκρυβείσας συναλλαγής. Για να ισχύσει το μειωμένο 

πρόστιμο, ο παραβάτης φορολογούμενος θα πρέπει: 

α) να υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη 

επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την 

κοινοποίηση της πράξης, με την οποία θα πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα το 

σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και 
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β) να καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον το 40% της 

συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό θα πρέπει να το καταβάλει εφάπαξ μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. 

3) Για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που 

αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας 

μέχρι 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέχρι 31-12-2013, καθώς επίσης και 

για παραβάσεις που αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών 

στοιχείων αξίας άνω των 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέχρι 31-12-2013 

και για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία μείωσης των προστίμων της 

προηγούμενης παραγράφου, επανέρχεται το καθεστώς του συμβιβασμού το οποίο 

προβλέπει τη μείωση των προστίμων στο 1/2 ή στο 1/3, δηλαδή κατά 50% έως 66%. 

Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει το καθεστώς αυτό, είναι ο φορολογούμενος, εντός 

30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου, να αποδεχθεί 

ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που του καταλογίστηκαν και να 

καταβάλει άμεσα τουλάχιστον 40% της συνολικής οφειλής καθώς και να εξοφλήσει 

το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 

της αποδοχής 

 

ΠΟΛ. 1210/06-09-2013:  

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 
(ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την 
επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, 
εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
 
Κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 
170/Α) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», στο εξής ΚΦΔ, και παρέχουμε 
οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους. 
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 66 
του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013), προβλέπεται ότι οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) 
ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του εν λόγω νόμου (26.7.2013). 
Επίσης, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρο 
66 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι, η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 
του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευσή του Κ.Φ.Δ., δηλαδή οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι 
και τις 25.7.2013. 
Ι. Πρόστιμα ΚΦΑΣ - KBΣ 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 10 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. 
προβλέπεται ότι, για τις παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τη δημοσίευση 
του Κ.Φ.Δ, δηλαδή μέχρι και 25.7.2013 και εφόσον υποβληθεί σχετικό 
αίτημα από το φορολογούμενο να κρίνονται με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 Κ.Φ.Δ..  
Σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, 
πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 
εφαρμόζονται, ανάλογα με το χρόνο διάπραξής τους, οι ακόλουθες 
διατάξεις: 
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α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, για πράξεις που 
διαπράττονται μέχρι και 25.7.2013 ή, κατ’ εφαρμογή των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ.. 
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., για πράξεις που 
διαπράττονται από 26.7.2013. 
Για τις λοιπές παραβάσεις, πλην των προαναφερομένων, που αφορούν την 
έκδοση φορολογικών στοιχείων και την τήρηση φορολογικών βιβλίων, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων:  
α) Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (πλην της παραγράφου 10, που 
όπως προαναφέρθηκε καταργείται από τη δημοσίευση του Κ.Φ.Δ.). 
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, 
περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και παράγραφος 3). 
Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, 
εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για πράξεις που 
διαπράττονται από 26.7.2013 και εφεξής.  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. καθορίζονται 
οι παραβάσεις και τα πρόστιμα που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή 
έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της 
συναλλαγής ή μέρους αυτής και την έκδοση πλαστών φορολογικών 
στοιχείων. Παράλληλα, υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση παραβάσεων και 
προστίμων στις περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών 
στοιχείων με διαβαθμίσεις ως προς το ύψος των προστίμων και 
διαφοροποιήσεις για το πρόσωπο του εκδότη και του λήπτη. 
Ειδικότερα: 
Α. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων. 
Αα. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, αποκρυβείσας 
αξίας άνω των 5.000 ευρώ. 
Από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε 
ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την 
απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι 
μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για 
κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της 
συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος 
προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερόμενες διατάξεις καταλαμβάνουν όλα τα 
φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ή τις 
Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κ.Φ.Α.Σ. 
ή του Κ.Β.Σ. (δελτία αποστολής, τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής κ.λπ.). 
Επίσης, οι προαναφερόμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις 
που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να 
προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης 
ξεχωριστά.  
Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί όταν το ποσό του προστίμου 
που υπολογίζεται με βάση το ανωτέρω ποσοστό (40%) δεν υπερβαίνει το 
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ελάχιστο ύψος προστίμου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ που 
ρητά ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, δηλαδή κατ’ελάχιστο το 
ποσό του προστίμου πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό 
(2.500 ευρώ) και ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης ή απαλλαγής από 
την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 
Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξεις της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 αυξήθηκε το όριο της 
αποκρυβείσας αξίας (από 1.200 ευρώ σε 5.000 ευρώ) ενώ μειώθηκε το 
ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 100% σε 40%), για τα οποία 
επιβάλλεται το πρόστιμο. 
Αβ. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, αποκρυβείσας 
αξίας κάτω των 5.000 ευρώ. 
Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο: 
α) Για το χρονικό διάστημα από 26.7.2013 έως και 31.12.2013, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 8 (περιπτώσεις α΄ και γ΄,αντίστοιχα) και 9 
του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, επιβάλλονται δηλαδή αυτοτελείς 
παραβάσεις. 
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, 
περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).  
Επισημαίνεται ότι, για τις παραβάσεις που διαπράττονται, για τη μη έκδοση ή 
την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων έως και 25.7.2013, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 8 και 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του ν. 2523/1997, αντίστοιχα, 
δηλαδή ανάλογα με το αν η αποκρυβείσα αξία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη 
των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ.. 
Β. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. 
Από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών 
στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου. 
Περαιτέρω, για την έννοια του πλαστού φορολογικού στοιχείου 
εφαρμόζονται, από 26.7.2013 έως και 31.12.2013, οι διατάξεις τη 
παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 ενώ από 1.1.2014 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., δηλαδή: 
α) Για το χρονικό διάστημα από 26.7.2013 έως και 31.12.2013, θεωρείται 
πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της 
αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη 
καταχώρηση τελεί σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φορολογικού 
στοιχείου. 
Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το 
περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι 
διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. 
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, θεωρείται ως πλαστό 
και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της 
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αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη 
καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού 
στοιχείου. 
Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο όταν οι αξίες που 
αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο 
χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές. Κατά 
συνέπεια, για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, επιβάλλονται 
πρόστιμα ως εξής: 
α) Για το χρονικό διάστημα από 26.7.2013 έως και 31.12.2013, επιβάλλεται, 
σε κάθε περίπτωση, πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.  
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής:  
βα) Όταν το φορολογικό στοιχείο έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με 
οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο ή όταν οι αξίες που αναγράφονται στο 
πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για 
φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου. 
ββ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του 
πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού, πλην της αξίας, είναι διαφορετικά από αυτά 
που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου, επιβάλλεται πρόστιμο 
για κάθε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. 
(περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της 
παραγράφου 2 και παράγραφος 3), δηλαδή ανάλογα με την κατηγορία 
τήρησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 
Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξεις της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 δεν λαμβάνεται 
υπόψη το όριο της αποκρυβείσας αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ 
μειώθηκε το ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής (από 200% σε 100%), για 
τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.  
Επισημαίνεται ότι, για τις παραβάσεις που διαπράττονται, για την έκδοση 
πλαστών φορολογικών στοιχείων έως και 25.7.2013, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 8 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του 
άρθρου 5 του ν. 2523/1997, αντίστοιχα, δηλαδή ανάλογα με το αν η αξία του 
στοιχείου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, 
αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του 
Κ.Φ.Δ.. 
Γ. Έκδοση – Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Δ. ορίζονται οι παραβάσεις σχετικά με την έκδοση ή τη λήψη εικονικών 
φορολογικών στοιχείων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόσωπο 
του εκδότη και του λήπτη και κλιμακώνονται ως προς το ύψος του 
προστίμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. 
Γα. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
Ανάλογα με το αν η έκδοση των εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι ως 
προς την αξία της συναλλαγής ή ως προς το πρόσωπο, διακρίνουμε τις εξής 
περιπτώσεις: 
Γα.1. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία της 
συναλλαγής. 
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Από τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων και της υποπερίπτωσης αα΄ του 
τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών 
στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. 
Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο 
επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του 
στοιχείου. 
Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξεις της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 δεν λαμβάνεται 
υπόψη το όριο της εικονικής αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ 
μειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 200% και 100% σε 50% 
και 25%, αντίστοιχα), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο. 
Γα.2. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο. 
Το πρόστιμο για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το 
πρόσωπο, που επιβάλλεται στον εκδότη του εικονικού, κλιμακώνεται 
ανάλογα με το εάν τεκμαίρεται ότι ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τελούσε 
ή μη σε καλή πίστη.  
Κατά ρητή διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., ο λήπτης του 
εικονικού στοιχείου τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη εφόσον, έχει 
εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του 
τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του 
στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά 
με αναφορά στο εικονικό στοιχείο. 
Κατά συνέπεια: 
Γα.2.1. Όταν ο λήπτης του εικονικού στοιχείου δεν τελούσε σε καλή πίστη. 
Για την περίπτωση αυτή, στον εκδότη εικονικού στοιχείου, ως προς το 
πρόσωπο, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 
Γα.1 της παρούσας επιβάλλεται, δηλαδή, πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο 
με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. 
Γα.2.2. Όταν ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τελούσε σε καλή πίστη. 
Για την περίπτωση αυτή, από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
υποπερίπτωσης ββ΄ του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, στον εκδότη εικονικού στοιχείου, 
ως προς το πρόσωπο, επιβάλλονται τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης Γα.1 της παρούσας πρόστιμα στο διπλάσιο, δηλαδή πρόστιμο 
για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του 
στοιχείου.  
Γβ. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
Ανάλογα με το αν η λήψη των εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι ως 
προς την αξία της συναλλαγής ή ως προς το πρόσωπο, διακρίνουμε τις εξής 
περιπτώσεις: 
Γβ.1. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία της 
συναλλαγής. 
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Στην περίπτωση αυτή το ύψος του προστίμου εξαρτάται από το εάν η λήψη 
του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει μείωση του φόρου εισοδήματος του 
οικείου φορολογικού έτους. 
Ειδικότερα:  
Γβ.1.1. Όταν η λήψη του εικονικού φορολογικού στοιχείου δεν επιφέρει 
μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους Για την 
περίπτωση αυτή, από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ του τρίτου 
εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. 
προκύπτει ότι, στον λήπτη εικονικού στοιχείου, ως προς την αξία της 
συναλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 15% της αξίας 
του στοιχείου. 
Ενδεικτικές περιπτώσεις που καταλαμβάνει η διάταξη αυτή είναι:  
α) Υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) για το χρονικό 
διάστημα που φορολογούνταν με αντικειμενικό τρόπο στη φορολογία 
εισοδήματος. 
β) Υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) όταν με τη λήψη 
του εικονικού φορολογικού στοιχείου επέρχεται αύξηση της ζημίας του 
οικείου φορολογικού έτους. Επισημαίνεται ότι, με τα ανωτέρω δεν θίγονται 
οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος περί συμψηφισμού της ζημίας σε 
επόμενα οικονομικά έτη.  
γ) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν έχουν 
διενεργηθεί οι αντίστοιχες αποσβέσεις της εικονικής αξίας ή της μερικώς 
εικονικής αξίας στο οικείο φορολογικό έτος.  
Γβ.1.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους 
Για τις λοιπές περιπτώσεις, στον λήπτη εικονικού στοιχείου, ως προς την 
αξία της συναλλαγής, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση Γα.1 
της παρούσας. 
Γβ.2. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του 
εκδότη. 
Στην περίπτωση αυτή το ύψος του προστίμου εξαρτάται από το εάν ο λήπτης 
του εικονικού φορολογικού στοιχείου τεκμαίρεται ότι τελούσε ή μη σε καλή 
πίστη και αν, στην τελευταία περίπτωση (σε μη καλή πίστη) η λήψη δεν 
επιφέρει μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.  
Όπως προαναφέρθηκε ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τεκμαίρεται ότι 
τελούσε σε καλή πίστη εφόσον, έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος 
ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο 
προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη 
Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό 
στοιχείο. 
Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος διαπιστώσει ότι τα 
χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στον εκδότη, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα έχουν επιστραφεί, με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς 
προφανή αιτία στον λήπτη ή σε πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν (π.χ. 
νόμιμος εκπρόσωπος, στενός συγγενής κλπ.), τότε το τεκμήριο της καλής 
πίστης του λήπτη αναιρείται και ο έλεγχος προχωρεί ανεμπόδιστα στη 
διερεύνηση της ενδεχόμενης ύπαρξης εικονικότητας.  
Ειδικότερα: 
Γβ.2.1. Όταν ο λήπτης τεκμαίρεται ότι δεν τελούσε σε καλή πίστη 
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Για την περίπτωση αυτή, από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
υποπερίπτωσης ββ΄ και της περίπτωσης γγ΄ του τρίτου εδαφίου της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, 
στον λήπτη εικονικού στοιχείου, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, 
επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής: 
Όταν η λήψη το εικονικού φορολογικού στοιχείου δεν επιφέρει μείωση του 
φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους επιβάλλεται πρόστιμο 
για κάθε παράβαση ίσο με 15% της αξίας του στοιχείου. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, που έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση ίσο με 25% της αξίας του στοιχείου. 
Γβ.2.2. Όταν ο λήπτης τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη 
Για την περίπτωση αυτή, από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
υποπερίπτωσης ββ΄ του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, στον λήπτη εικονικού στοιχείου, 
ως προς το πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. 
Επισημαίνεται ότι, για τις παραβάσεις που διαπράττονται, για την έκδοση ή 
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων έως και 25.7.2013, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 8 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του 
ν. 2523/1997, αντίστοιχα, δηλαδή ανάλογα με το αν η αξία του στοιχείου 
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) 
ευρώ, αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 
του Κ.Φ.Δ.. 
Γγ. Περιπτώσεις που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό 
της αναγραφείσας συναλλαγής. 
Από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ του τρίτου εδαφίου της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. προκύπτει ότι, 
όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της 
αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη 
υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του 
εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, 
επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους 
πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.  
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας επιβολής προστίμων για τη μη 
έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών 
φορολογικών στοιχείων για παραβάσεις που διαπράττονται από 26.7.2013, 
των προαναφερόμενων περιπτώσεων. 

Συνοπτικός πίνακας επιβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση 
ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για 
παραβάσεις που διαπράττονται από 26.7.2013 

  Από 26.7.2013 μέχρι 
31.12.2013 

Από 1.1.2014 και 
εφεξής 

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση 
στοιχείου αποκρυβείσας αξίας > 5.000 
€ 

40% (της αξίας της συναλλαγής ή 
του μέρους αυτής που 
αποκρύφτηκε) (ελάχιστο ύψος προστίμου 
2.500 €) 
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Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση 
στοιχείου αποκρυβείσας αξίας < 5.000 
€ 

αυτοτελείς 
παραβάσεις άρθ. 
5§8α΄&γ΄, 
ν.2523/1997 

εφαρμογή του 
άρθρου 54 του 
Κ.Φ.Δ. 

Έκδοση πλαστών φορολογικών 
στοιχείων 

    

ως προς την αξία ή, όταν έχει 
σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο 
τρόπο 

 100% (της αξίας του στοιχείου) 

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 100% (της αξίας του 
στοιχείου) 

εφαρμογή του 
άρθρου 54 του 
Κ.Φ.Δ. 

Έκδοση εικονικών φορολογικών 
στοιχείων (ως προς την αξία) 

50% (1) ή 25% (2)  

Έκδοση εικονικών φορολογικών 
στοιχείων (ως προς το πρόσωπο) 

    

όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή 
πίστη 

50% (της αξίας του στοιχείου)  

όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη 100% (της αξίας του στοιχείου)  

Λήψη εικονικών φορολογικών 
στοιχείων (ως προς την αξία) 

    

με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού 
έτους 

50% (1) ή 25% (2) 

σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν 
έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού 
έτους 

15% (της αξίας του στοιχείου) 

Λήψη εικονικών φορολογικών 
στοιχείων(ως προς το πρόσωπο) 

    

όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή 
πίστη 

    

με αποτέλεσμα τη μείωση του 
φόρου εισοδήματος του οικείου 
φορολογικού έτους 

55% (της αξίας του στοιχείου)    

σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν 15% (της αξίας του στοιχείου)   
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έχει αποτέλεσμα τη μείωση του 
φόρου εισοδήματος του οικείου 
φορολογικού έτους 

όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη 0%   

Εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς 
την αναγραφείσα συναλλαγή 

500 € ανά στοιχείο (ανώτατο ύψος 50.000 € 
ανά φορολογικό έτος)  

Λοιπές παραβάσεις (πλην των 
προαναφερομένων) 

εφαρμογή του άρθρου 
5 (πλην §10) του ν. 
2523/1997 

εφαρμογή του 
άρθρου 54 του 
νέου νόμου 

1. της αξίας του στοιχείου ή για το μέρος της εικονικής αξίας  
2. της αξίας του στοιχείου, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 
μερικώς εικονικής αξίας 
ΙΙ. Πρόστιμο ΦΠΑ, για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά 
στοιχεία. 
Με την περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ΚΦΔ 
προβλέπεται ότι, όσον αφορά το ΦΠΑ, όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι 
ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή 
στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε 
έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ΦΠΑ, ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, 
εικονικά, ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο 
ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν 
απέδωσε ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. 
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή 
φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που 
εξέδωσαν οι ίδιοι (αφορά κυρίως τους αγρότες του άρθρου 41 του Κώδικα 
ΦΠΑ). 
Η νέα διάταξη στην ουσία αντικαθιστά την προηγούμενη του άρθρου 6 του ν. 
2523/1997, στην περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπράττονται από 
26.7.2013 και εφεξής. Κατά συνέπεια για τις εν λόγω παραβάσεις δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του φόρου που εκπέστηκε, ή 
επεστράφη, ή δεν αποδόθηκε, όπως προέβλεπε το άρθρο 6 του 
ν. 2523/97, αλλά πρόστιμο ίσο με το 50% του εν λόγω φόρου. Επισημαίνεται 
ότι με τις διατάξεις του Ν.4174/2013 δεν προβλέπεται διοικητική επίλυση της 
διαφοράς παρά μόνο ειδική διοικητική διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 αυτού, η ισχύς του οποίου αρχίζει 
από 1.1.2014. Στο μεταξύ και για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 70Β 
του ν.2238/1994 όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Α5 του άρθρου 
πρώτου του ν.4152/2013, για δε τις πράξεις που εκδόθηκαν πριν την 
1.8.2013 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000) και του 70Α του ν.2238/94. 
ΙΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή προστίμων για τις ανωτέρω 
παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και 25.7.2013 
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Α. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής 
Προστίμου (Α.Ε.Π.) ή για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται 
μέχρι το στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι, 
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα αυτού είναι 
δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το 
χρόνο δημοσίευσης αυτού, δηλαδή έως και 25.7.2013 και επισύρουν 
πρόστιμα της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του ν. 
2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο 
καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των 
παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής 
προστίμου. Παράλληλα, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου 
άρθρου ορίζεται η διαδικασία υπαγωγής των ανωτέρω υποθέσεων στο 
ευνοϊκότερο καθεστώς. 
Ειδικότερα: 
α) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής 
Προστίμου (Α.Ε.Π.) 
Για παραβάσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής 
προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι και 25.7.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΚΦΔ 
26.7.13) μπορεί να επιλεγεί η εφαρμογή της νέας διάταξης εφόσον 
υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ΑΕΠ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα 
έκδοσης της ΑΕΠ εξ αρχής με τις νέες διατάξεις εφόσον πριν την έκδοση της 
ΑΕΠ υποβληθεί ανέκκλητη δήλωση από το φορολογούμενο με την οποία θα 
επιλέγει την έκδοση της ΑΕΠ με τις νέες διατάξεις.  
β) Υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου 
(Α.Ε.Π.) και δεν βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
Για παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ΑΕΠ έως και 25.7.2013, για τις 
οποίες δεν έχει υποβληθεί ακόμη αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
ή δεν έχει ακόμη ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, εφαρμόζονται οι νέες 
διατάξεις, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα επιλογής των νέων διατάξεων 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη 
δημοσίευση του ΚΦΔ, δηλαδή μέχρι και 9.9.2013. 
γ) Υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου 
(Α.Ε.Π.) και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
Για παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ΑΕΠ και έχει υποβληθεί αίτημα 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 
σύμφωνα με το άρθρο 70Α, έως και 25.7.2013 εφαρμόζονται οι νέες 
διατάξεις εφόσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) 
ημερών από τη δημοσίευση του Κ.Φ.Δ., δηλαδή μέχρι και 
9.9.2013,υποβληθεί σχετικό αίτημα επιλογής των νέων διατάξεων. 
δ) Διαδικασία υπαγωγής των ανωτέρω υποθέσεων στο ευνοϊκότερο 
καθεστώς 
Όσον αφορά τη διαδικασία υπαγωγής των ανωτέρω υποθέσεων στο 
ευνοϊκότερο καθεστώς, με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, 
προβλέπονται τα εξής: 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω, αρμόδιος για την έκδοση των ΑΕΠ με 
το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που όφειλε να 
εκδώσει ή εξέδωσε την ΑΕΠ με τις προηγούμενες διατάξεις (ν.2523/97). 
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Εφόσον εκδοθεί ΑΕΠ για την εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος, δεν 
χωρεί διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικός συμβιβασμός.   
Στην περίπτωση γ) ανωτέρω το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται κατά το 
στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξέτασης της 
ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της 
απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο 
καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με 
την υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή δεν ισχύουν ενδεχόμενες μειώσεις του 
προστίμου που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/97. Το αίτημα 
για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
(ΔΟΥ, ΔΕΚ, κλπ.) ή στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 70Α του 
ν.2238/1994. 
Β. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) 
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι μπορεί να γίνει εφαρμογή των 
ευμενεστέρων διατάξεων και στις περιπτώσεις παραβάσεων της 
παραγράφου 10 του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του ν.2523/1997 οι οποίες 
εκκρεμούσαν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε στις 
26.7.2013. Οι υπόχρεοι μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην 
φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του ΚΦΔ να ζητήσουν το δικαστικό 
συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς. Αρμόδιος για τον 
συμβιβασμό είναι ο προϊστάμενος της αρχής από την οποία εξεδόθη η πράξη 
ή η επιτροπή του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 κατά περίπτωση. Αν 
επιτευχθεί ο συμβιβασμός καταργείται η δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 και 143, παρ.7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.  
Ομοίως σε περίπτωση που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του κώδικα είχε 
συζητηθεί η υπόθεση και εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης, μπορεί να ζητηθεί 
η εφαρμογή των ευμενέστερων διατάξεων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση απόφασης. Η δυνατότητα αυτή 
ισχύει μόνο μετά την έκδοση απόφασης από τα δικαστήρια της ουσίας. 
Αρμόδιος για τον συμβιβασμό είναι ο προϊστάμενος της αρχής από την οποία 
εξεδόθη η πράξη ή η επιτροπή του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 κατά 
περίπτωση. 
Γ. Εκκρεμείς υποθέσεις περιπτώσεων που η εικονικότητα του στοιχείου 
αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι, 
εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος 
αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο 
καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον 
υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή 
απόφαση επιβολής προστίμου.  
Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι υποθέσεις για τις οποίες δεν υποβάλλεται 
αίτηση για την εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος, κρίνονται με βάση 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης. 
Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν 
μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή του ευμενέστερου 
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καθεστώτος δεν επιστρέφονται. Η πιο πάνω διάταξη ισχύει για ποσά που 
τυχόν έχουν καταβληθεί, επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παρ. 3, 4 και 5 του άρθ. 66 αλλά και την παρ. 6 του ίδιου 
άρθρου το οποίο παραπέμπει ρητά στην εφαρμογή των οριζόμενων στην 
παράγραφο 4. Στην περίπτωση που βεβαιωθέντα ποσά δεν έχουν 
καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4174/13, τα ποσά αυτά 
διαγράφονται, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί.  
IV. Περιορισμός (συμβιβασμός) και καταβολή προστίμων και άρση 
ποινικών κυρώσεων ΚΒΣ – ΚΦΑΣ. 
Α. Περιορισμός (συμβιβασμός) και καταβολή προστίμων για τη μη έκδοση, 
την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών 
φορολογικών στοιχείων 
Ι. Περιορισμός (συμβιβασμός) προστίμων 
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 
του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε για τις διαπραχθείσες παραβάσεις περί 
εικονικών, πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων (παράγραφος 10 του 
άρθρου 5 του ν. 2523/1997) μέχρι και την 31.5.2010, ορίζονταν ότι, σε 
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα αυτά 
περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών. 
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του 
άρθρου 9 του ν. 2523/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 75 του ν. 3842/2010 και ίσχυε για τις διαπραχθείσες παραβάσεις 
περί εικονικών, πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων (παράγραφος 10 του 
άρθρου 5 του ν. 2523/1997) από την 1.6.2010 έως και την 25.7.2013, 
ορίζονταν ότι, σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό 
τα πρόστιμα αυτά περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών. 
3. Ακόμη, με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 66 του ν. 
4174/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι, ο συμβιβασμός με βάση το 
ευνοϊκότερο καθεστώς, δηλαδή για διαπραχθείσες παραβάσεις περί 
εικονικών, πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων μέχρι και την 25.7.2013 
που κρίνονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 
4. Τέλος, με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, δηλαδή για τις παραβάσεις περί εικονικών, 
πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων που διαπράττονται από 26.7.2013 
και στο εξής, δεν προβλέπεται ο περιορισμός (συμβιβασμός) των προστίμων. 
Κατόπιν των ανωτέρω για τον περιορισμό (συμβιβασμό) των προστίμων για 
παραβάσεις περί εικονικών, πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων 
εφαρμόζονται τα εξής: 
α) Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και την 31.5.2010 και κρίνονται: 
αα) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 
2523/1997, τα πρόστιμα συμβιβάζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών. 
αβ) με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 55 και του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (μεταβατικές διατάξεις), 
τα πρόστιμα δεν συμβιβάζονται. 
β) Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από την 1.6.2010 μέχρι και την 
25.7.2013 και κρίνονται: 
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βα) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 
2523/1997, τα πρόστιμα συμβιβάζονται στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών. 
ββ) με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 55 και του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (μεταβατικές διατάξεις), 
τα πρόστιμα δεν συμβιβάζονται. 
γ) Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 26.7.2013 και εφεξής και 
κρίνονται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55, τα πρόστιμα δεν συμβιβάζονται. 
ΙΙ. Καταβολή προστίμων 
1. Με τις διατάξεις του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
4 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος νόμου που ορίζουν διαφορετικά για τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας και για τα 
πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία 
νοείται η φορολογία εισοδήματος. 
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του 
άρθρου 9 του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ΄ 
της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 και ισχύει, σύμφωνα με 
την περίπτωση ζ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου και νόμου, για τις 
αποφάσεις επιβολής προστίμου που θα εκδοθούν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου αυτού, δηλαδή από 23.7.2013 και μετά ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, ότι, ειδικά τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, 
περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα 
δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και 
είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό 
υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), 
εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή 
των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για 
τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα που 
διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός 
συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του 
υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό. 
3. Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 
4174/2013 ορίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η 
διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον 
επανυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.  
4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ν. 
4174/2013, που ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ίδιου ως άνω νόμου 
από την 1.1.2014 ορίζεται ότι, τόκοι και πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ 
έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης 
καταλογισμού ή επιβολής. 
Κατόπιν των ανωτέρω για την καταβολή των προστίμων για παραβάσεις 
περί εικονικών, πλαστών κ.λπ. φορολογικών στοιχείων εφαρμόζονται τα 
εξής: 
α) Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και την 25.7.2013 και κρίνονται: 
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αα) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 
2523/1997, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2. 
αβ) με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 55 και του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (μεταβατικές διατάξεις), 
εφαρμόζονται: 
i. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις στις Δ.Ο.Υ. (παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 
66 του ν. 4174/2013), τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3. 
ii. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια, διοικητικά και ΣτΕ 
(παράγραφος 6 του ν. 4174/2013) και τις εκκρεμείς υποθέσεις της 
παραγράφου 7 του ν. 4174/2013, τα αναφερόμενα στην ανωτέρω 
παράγραφο 1, δηλαδή οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2238/1994.  
β) Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 26.7.2013 έως και την 
31.12.2013 και κρίνονται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω παράγραφο 1, δηλαδή οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 
2238/1994. 
γ) Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 1.1.2014 και εφεξής και 
κρίνονται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω παράγραφο 4. 
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και 
καταβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, 
εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, των 
προαναφερόμενων περιπτώσεων. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗ
Σ  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣ
ΤΕΕΣ ΔΙΑΤ
ΑΞΕΙΣ  
ΠΑΡΑΒΑΣΕ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΥΜ
ΒΙΒΑΣΜΟΣ)  
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
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διοικητικής επίλυση
ς) 
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               70% (2) 

ν. 
4174/2013 
άρθρο 55§2 
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β΄ & γ΄) & 
άρθρο 66 
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(πρακτικό 
αποδοχής) 

εκκρεμείς υποθέσεις 
στις Δ.Ο.Υ. 
απόφαση Γενικού 
Γραμματέα 
εκκρεμείς υποθέσεις 
στα δικαστήρια 
ν. 2238/1994, άρθρο 74 

από 01.06.2010 έως 
25.07.2013 

ν. 
2523/1997 

περιορισμός στο 
1/2  

> 1.200€ : 30% (1) 
               70% (2) 
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1. Κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο 
επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών 
2. Βεβαίωση και εφ' άπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του 
επόμενου μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο 
δικαστικός συμβιβασμός 
 
Β. Περιορισμός (συμβιβασμός) και καταβολή προστίμων για παραβάσεις 
των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 
2523/1997 και του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 
Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται: 
α) Για το χρονικό διάστημα έως την 31.5.2010 τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω περίπτωση IV.Α.I.1, για τον περιορισμό (συμβιβασμό των 
προστίμων) και η περίπτωση IV.A.II.2, για την καταβολή των προστίμων  
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.6.2010 έως την 31.12.2013 τα 
αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση IV.Α.I.2, για τον περιορισμό 
(συμβιβασμό των προστίμων) και η περίπτωση IV.A.II.2, για την καταβολή 
των προστίμων  
γ) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
4174/2013, στις οποίες δεν προβλέπεται ο περιορισμός (συμβιβασμός) των 
προστίμων και η περίπτωση IV.A.II.4, για την καταβολή των προστίμων  

άρθρο 
5§10 ή 

(πρακτικό 
διοικητικής επίλυση
ς) 

ν. 
4174/2013 
άρθρο 55§2  
(περ. α΄, 
β΄ & γ΄) & 
άρθρο 66 
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(πρακτικό 
αποδοχής)  

εκκρεμείς υποθέσεις 
στις Δ.Ο.Υ. 
απόφαση Γενικού 
Γραμματέα 
εκκρεμείς υποθέσεις 
στα δικαστήρια 
ν. 2238/1994, άρθρο 74 

από 26.07.2013 έως 
31.12.2013 

ν. 
4174/2013 
άρθρο 55§2 
(περ. α΄, 
β΄ & γ΄) 

δεν περιορίζονται ν. 2238/1994, άρθρο 74 

από 01.01.2014 ν. 
4174/2013 
άρθρο 55§2 
(περ. α΄, 
β΄ & γ΄) 

δεν περιορίζονται Εφάπαξ καταβολή έως 
και την τριακοστή ημέρα 
μετά την κοινοποίηση της 
πράξης επιβολής 
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Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και 
καταβολής προστίμων για παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑ
ΞΗΣ  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤ
ΑΞΕΙΣ  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΒΙΒ
ΑΣΜΟΣ)  
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Έως 31.05.2010 ν. 2523/1997 άρθρο 
5§8α΄,η΄  

περιορισμός στο 1/3  
(πρακτικό διοικητικής 
επίλυσης) 

< 1.200€ :100% 
(1) 
> 1.200€ : 30% 
(2) 
               70% 
(3) 

Από 
01.06.2010 έως 
31.12.2013 

ν. 2523/1997 άρθρο 
5§8α΄,η΄  

περιορισμός στο 1/2 
(πρακτικό διοικητικής 
επίλυσης) 

< 1.200€ :100% 
(1) 
> 1.200€ : 30% 
 (2) 
               70% 
 (3) 

από 01.01.2014 ν. 4174/2013 άρθρο 
54 

δεν περιορίζονται Εφάπαξ 
καταβολή έως 
και την 
τριακοστή 
ημέρα 
μετά την 
κοινοποίηση 
της πράξης 
επιβολής 

1. Εφάπαξ καταβολή 
2. Κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο 
επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών 
3. Βεβαίωση και εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του 
επόμενου μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο 
δικαστικός συμβιβασμός 
 
Γ. Περιορισμός (συμβιβασμός) και καταβολή προστίμων για λοιπές 
παραβάσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (πλην των περιπτώσεων α΄ 
και η΄ της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 
2523/1997) και του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 
Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται:  
α) Για το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2013 τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω περίπτωση IV.Α.I.1, για τον περιορισμό (συμβιβασμό των 
προστίμων) και οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του 
άρθρου 9 του ν. 2523/1997, για την καταβολή των προστίμων. 
Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 
του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, όπως τέθηκαν με την περίπτωση στ΄ της 
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παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 και ισχύει, σύμφωνα με την 
περίπτωση ζ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου και νόμου, για τις αποφάσεις 
επιβολής προστίμου που θα εκδοθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
νόμου αυτού, δηλαδή από 23.7.2013 και μετά ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, 
με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα 
του άρθρου 5 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, εάν καταβληθεί το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των 
οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις 
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του 
πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα. 
β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
4174/2013, στις οποίες δεν προβλέπεται ο περιορισμός (συμβιβασμός) των 
προστίμων και η περίπτωση IV.A.II.4, για την καταβολή των προστίμων  
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και 
καταβολής προστίμων για λοιπές παραβάσεις του άρθρου 5 του ν. 
2523/1997 (πλην των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 και της 
παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997) 
 

Συνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και καταβολής προστίμων για λοιπές 
παραβάσεις 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠ
ΡΑΞΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ Δ
ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΒ
ΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΥΜ
ΒΙΒΑΣΜΟΣ) ΠΡΟΣΤΙ
ΜΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Έως 
31.12.2013 

Ν. 
2523/1997 άρθρο 
5 (πλην § 8, περ. 
α΄ & η΄ και § 10) 

Περιορισμός στο 
1/3 (πρακτικό 
διοικητικής επίλυση
ς) 

20%(1) 
80% (2) 

Από 
01.01.2014  

Ν. 4174/2013 
άρθρο 54 

Δεν περιορίζονται Εφάπαξ καταβολή έως και 
την τριακοστή ημέρα μετά την 
κοινοποίηση της πράξης 
επιβολής 

1. Κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο 
επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών 
2. Βεβαίωση και εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του 
επόμενου μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο 
δικαστικός συμβιβασμός 
 
Δ. Άρση ποινικών κυρώσεων 
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του 
ν. 2523/1997 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις του συνολικού για κάθε 
φορολογία διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού ή της με άλλο τρόπο 
ολικής διοικητικής περαίωσης της διαφοράς δεν εφαρμόζονται οι ποινικές 
διατάξεις του παρόντος. 
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Κατά συνέπεια, οι προαναφερόμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις 
υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 
και 7 του άρθρου 66 του ΚΦΔ. 
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων 
 
Θ. Θεοχάρης 
 
 
 
 
 

  
 


