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Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-Β' 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ξ. Καρατζένη, Μ. Ηλιοκαύτου 
Τηλέφωνο: 210 3375317, 311, 312 
FAX: 210 3375001 
 
ΠΟΛ 1008/2011 (ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων 
επαγγελµατιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία 
υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό µε βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 
285Α΄). 
β) Τις διατάξεις της αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ.1070/15.3.2001 απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 370Β΄). 
γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 11Β΄). 
δ) Τις διατάξεις της αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών (ΦΕΚ 1725 Β΄). 
ε) Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών 
που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 ( 
ΦΕΚ 285 Α΄) µειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα 
χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ευρώ, αντίστοιχα. 
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2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και σε όσους περαιώνουν 
τις υποθέσεις τους µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 
(ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος 
των ακαθαρίστων εσόδων. 
Κατ' εξαίρεση, για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, 
όταν έχουν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα πάνω από πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία. 
 
3. Για την εφαρµογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαµβάνονται υπόψη 
τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και 
µετά. 
 
4. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 
(οικονοµικό έτος 2011), να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 
 


