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ΘΕΜΑ: «Μη ενηµέρωση του βιβλίου έργων για έργα που έχει καταρτιστεί σχετικό
συµφωνητικό και έχει κατατεθεί στη ∆.Ο.Υ. του εκµεταλλευτή του µηχανήµατος και
αντίγραφο αυτού βρίσκεται επί του µηχανήµατος.»
Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτ. ιζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργων τηρεί
για κάθε µηχάνηµα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την
επωνυµία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή τη θέση του έργου, το είδος του
έργου, το ποσό της αµοιβής που συµφωνείται και τη χρονολογία έναρξης και λήξης του
έργου. Επί ωριαίας αµοιβής αναγράφεται κάθε φορά η ώρα έναρξης και λήξης της
εργασίας.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παραγράφου 1 της
1051083/550/0015/ ΠΟΛ 1083/2.6.2003 , απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται της θεώρησης των
φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που
καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται v΄ αναγράφουν σ΄ αυτά
την αξία και τον αύξοντα αριθµό του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται µέχρι το τέλος
της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή του.
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3. Από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας προκύπτει
ότι οι επιτηδευµατίες οι οποίοι εκµεταλλεύονται αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων
υπoχρεούνται για κάθε ένα από αυτά να τηρούν ξεχωριστό θεωρηµένο βιβλίο έργων, στο
οποίο για κάθε έργο που αναλαµβάνουν και εκτελούν µε το συγκεκριµένο µηχάνηµα
καταχωρούν τα δεδοµένα που πρoβλέπoνται από τις διατάξεις αυτές. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 της εγκυκλίου 1082121/591/ ΠΟΛ 1206/17.7.1996 , µε την
οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 134/1996 , τηρείται σε κάθε
µηχάνηµα έργου και ενηµερώνεται µε τα δεδοµένα που προβλέπονται από τις ως άνω
διατάξεις, ανεξάρτητα αν για την εκτέλεση του έργου που εκτελείται καταρτίσθηκε συµφωνητικό µεταξύ αυτών και του εργoδότη και ανεξάρτητα αν αυτό κατατέθηκε σε ∆.Ο.Υ.
(του εργοδότη ή του επιτηδευµατία).
4. Μετά από τις προαναφερόµενες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη τις αντικειµενικά δύσκoλες συνθήκες τήρησης του βιβλίου έργων, την ανάγκη διευκόλυνσης των
υποχρέων και την εξασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων των συγκεκριµένων
συναλλαγών (στόχος που επιτυγχάνεται και µε την κατάρτιση συµφωνητικού), παρέχουµε
τη δυνατότητα µη ενηµέρωσης του βιβλίου έργων για συγκεκριµένο έργο µε τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
· Για το έργο που αναλαµβάνεται να εκτελεστεί έχει καταρτισθεί και κατατεθεί στη
∆.Ο.Υ. του εκµεταλλευτή του µηχανήµατος συµφωνητικό (ανεξάρτητα αν όµοιο συµφωνητικό έχει κατατεθεί από τον εργοδότη σε άλλη ∆.Ο.Υ.), από το οποίο βέβαια προκύπτoυv
τα δεδοµένα που απαιτείται να αναγράφονται στο βιβλίο έργων.
· Αντίγραφο αυτού του συµφωνητικού θα βρίσκεται επί του µηχανήµατος από την
έναρξη και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα τίθεται άµεσα στη διάθεση του
ελέγχου, θα διαφυλάσσεται δε για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
21 του Κ.Β.Σ.
· Στο αντίγραφο του συµφωνητικού θα αναγράφεται πριν από την έναρξη των
εργασιών εκτέλεσης του έργου ο αριθµός του µηχανήµατος έργου που θα χρησιµοποιείται,
εφόσον δεν προκύπτει από αυτό.
· Επί µεταβολής κρίσιµων όρων του συµφωνητικού (π.χ. χρονική διάρκεια του έργου, ύψος αµοιβής κ.λπ.), πρέπει να κατατίθεται στη ∆.Ο.Υ. νέο συµφωνητικό και
αντίγραφο αυτού καθώς και του αρχικού να βρίσκεται επί του µηχανήµατος.
5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν θα ενηµερώνεται το βιβλίο έργων λόγω συνδροµής των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, επειδή τα συµφωνητικά
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ουσιαστικά αναπληρώνουν το βιβλίο έργων, εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών βάσει της A.Υ.O.Ο . ΠΟΛ. 1083/2003 , ο α/α και η αξία των οποίων θα
αναγράφoνται µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή τους σε οποιοδήποτε
πρόσφορο σηµείο του οικείου συµφωνητικού
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