
 

 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(15η)  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β' 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο:2103638389  
2103610030  
2103610065 
 
ΠΟΛ 1004 /2013  
 
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 ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016/ Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» µε του οποίου τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο θέµα, καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 
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 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 ότι κοινοπραξίες που είχαν συσταθεί µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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 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 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. 
∆ικαιολογητικά 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.∆. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 5. 
Ηλεκτρονικό τιµολόγιο - Έκδοση και λήψη αυτού - ∆ιασφάλιση 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 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. 
 
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. ∆εν 
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.∆. 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 ∆ηµοσίου 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.∆. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 2. 



 

 

 Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 
 
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 ∆.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. 
 
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 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λπ.) και σύµφωνα µε την 
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 επάγγελµα 
κ.λπ. 
 
• 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 ∆ιπλογραφικών 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. 
 
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.∆. 
186/1992). 
 



 

 

 ∆ιευκρινίζεται 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 ∆.Ο.Υ. σύµφωνα 
µε τις καταργούµενες διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 
του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), από 1/1/2013 εντάσσονται σε τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων και οι σχετικές αποφάσεις του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. παύουν να ισχύουν. 
 
Παράγραφος 3. 
Ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας). 
 
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. 
∆ιευκρινίζεται 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. 
 
ζ) τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (∆ηµόσιο, 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  
∆ιπλογραφικά 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.∆. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφοι 7 έως 12. 
Τήρηση ∆ιπλογραφικών 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. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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 ∆εκέµβριο του 2012, καθώς 
και για τις τακτοποιητικές εγγραφές κλεισίµατος της χρήσης που λήγει µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 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 
∆.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. 
 
Επίσης σηµειώνεται ότι κατά πάγια θέση της ∆ιοίκησης 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.∆. 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 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. 
 
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 ∆εκεµβρίου 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.∆. 
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 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 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 ∆.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.∆. 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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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.∆. 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.∆. 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 ∆ιοικητικών και ∆ιαχειριστικών 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 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 ∆.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 ∆.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 ∆.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 
 
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. 
 



 

 

 ∆ιευκρινίζεται 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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 ∆εκέµβριο 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.∆. 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 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.∆. 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. 
 



 

 

 ∆εν 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.). 
 
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'). 
 
∆εδοµένου ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές των 
εν λόγω προσώπων, προκειµένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από το 
φορολογικό έλεγχο, πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου, 
συµφωνούµενο ποσό, αµοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής, περιγραφή 
αυτής κλπ., είναι απαραίτητες, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. 
 



 

 

 Κατηγορίες υπόχρεων που υπάγονται στις διατάξεις αυτές. 
 
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει τους πιο κάτω υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών: 
- τον εκµεταλλευτή χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, 
- τον εκµεταλλευτή εκπαιδευτηρίου, 
- τον εκµεταλλευτή κλινικής ή θεραπευτηρίου, 
- τον εκµεταλλευτή κέντρου αισθητικής, 
- τον εκµεταλλευτή γυµναστηρίου, 
- τον εκµεταλλευτή χώρων στάθµευσης 
- τους γιατρούς και οδοντίατρους. ∆ιευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν 
καταλαµβάνει τους κτηνίατρους. 
 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, διευκρινίζονται τα 
παρακάτω: 
 
Εκµεταλλευτής χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαµονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος 
ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωµένα διαµερίσµατα και οικίες, ο 
εκµεταλλευτής κάµπινγκ, κ.λπ. 
 
Εκµεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο 
οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, δηλαδή 
σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, 
σχολές χορού, κ.λπ. ∆εν περιλαµβάνονται οι παιδικοί σταθµοί και οι σχολές οδηγών 
για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευοµένων οδηγών. 
 
Εκµεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρµόδιο υπουργείο. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες 
που σχετίζονται µε τις δικές του συναλλαγές και όχι µε τις συναλλαγές των 
εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται. 
 
Εκµεταλλευτής κέντρου αισθητικής, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, 
ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισµού και γενικά περιποίησης σώµατος και 
άκρων, όπως κέντρα αδυνατίσµατος, µεταβολισµού, καλλωπισµού, παροχής 
συµβουλών διαίτης, αδυνατίσµατος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-
µανικιούρ κ.λπ. ∆εν περιλαµβάνονται τα κοµµωτήρια. 
 
Εκµεταλλευτής γυµναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο 
οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύµνασης που σχετίζονται µε τον καλλωπισµό και γενικά 
µε την περιποίηση του σώµατος, όπως απλή γυµναστική, αερόµπικ, body building, 
κ.λπ. 
 
Εκµεταλλευτής χώρων στάθµευσης. Περιλαµβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι 
εκµεταλλεύονται χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων 
(όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης. 
 
Χρόνος καταχώρισης. 
 



 

 

 ∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 το 
στοιχείο εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η καταχώρηση των 
πληροφοριών αυτών στα χειρόγραφα θεωρηµένα έντυπα ή η ασφαλής εισαγωγή 
αυτών, επί µηχανογραφικής τήρησης, µέσω Η/Υ, µε τη χρήση ειδικών ασφαλών 
φορολογικών διατάξεων σήµανσης του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), γίνεται µε την 
έναρξη της παροχής υπηρεσίας, µε εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος 
µπορεί να καταχωρείται µε την ολοκλήρωση αυτής. 
 
Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αµέσως (µε την έναρξη της παροχής 
υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι από 1/1/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν 
από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 καθώς και το βιβλίο 
επενδύσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). 
Επίσης, από την ηµεροµηνία αυτή καταργείται η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου 
προσωρινής εναπόθεσης, το οποίο ορίζεται από την Α.Υ.Ο. 1041614/324/ΠΟΛ 
1100/4-4-1995. 
 
Τα ήδη θεωρηµένα έντυπα, χειρόγραφα ή µηχανογραφικά, τα οποία 
χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. 
(Π.∆. 186/1992) µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για την καταχώριση των 
απαιτούµενων πληροφοριών, µέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται 
γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών 
αυτών θεωρούνται στη ∆.Ο.Υ. µε κωδικό TAXIS «332» και µε περιγραφή 
«ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
4». 
 
Άρθρο 5  
∆ελτίο Αποστολής 
 
Παράγραφοι 1, 2 και 3. 
Περιπτώσεις έκδοσης ∆ελτίου Αποστολής - Υπόχρεοι σε έκδοση. 
 
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 είναι αντίστοιχα όµοιου 
περιεχοµένου µε τις διατάξεις των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', επίσης της παραγράφου 1, ορίζουν ότι δελτίο 
αποστολής εκδίδεται επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των εγκαταστάσεων του 
επιτηδευµατία. 
 
Η ουσιώδης µεταβολή που επέρχεται µε τις νέες αυτές διατάξεις, συνίσταται στην 
απάλειψη του δικαιώµατος µόνο του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. να εγκρίνει τη 
µη έκδοση ∆ελτίου Αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο, για το 
οποίο γίνεται πλέον αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ., όπου το 
σχετικό δικαίωµα το έχει πλέον ο αρµόδιος οικονοµικός επιθεωρητής µετά από 
εισήγηση του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. 
 
Με την περίπτωση δ', επίσης της παραγράφου 1, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαµβάνουν εµπορεύσιµα ή πάγια 



 

 

 αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαµεσολάβηση προς 
πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση 
που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης . 
 
Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής, αντικατέστησε 
ουσιαστικά, την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992). Το 
δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής, µπορεί να µην εκδίδεται για τις παραλαβές 
αγαθών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, όταν εκδίδεται, 
τίτλος κτήσης των αγαθών αυτών (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, 
τιµολογίου αγοράς), κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6, 
όπως αυτές διευκρινίζονται κατωτέρω στο άρθρο 6 της παρούσας εγκυκλίου. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης 
δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής που έχουν παρασχεθεί µε Υπουργικές 
Αποφάσεις και εγκυκλίους της ∆ιοίκησης κατ' εφαρµογή των διατάξεων των π.δ 
99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). ισχύουν αναλογικά ως απαλλαγές και 
από την έκδοση του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής. 
 
Επίσης, το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής, εκδίδεται από τον υπόχρεο 
απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, όταν από το συνοδευτικό στοιχείο 
διακίνησης δεν προκύπτει επακριβώς το είδος και η ποσότητα των αγαθών που 
παραλαµβάνονται. 
 
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, είναι αντίστοιχα όµοιου περιεχοµένου µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 
186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 4. 
Έκδοση Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Αποστολής. 
 
Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση µεταφοράς και διανοµής 
αγαθών για οποιονδήποτε σκοπό, η ποσότητα των οποίων καθορίζεται από τον 
παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. 
 
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής δύναται να µην εκδίδεται όταν η µεταφορά των 
αγαθών γίνεται µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης στα οποία, τηρείται θεωρηµένο 
βιβλίο κινητής αποθήκης (κωδ. θεώρ. TAXIS 331), χωρίς να απαιτείται πλέον 
έγκριση για την τήρησή του, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 
όπως οριζόταν µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) 
 
Τρόπος τήρησης βιβλίου κινητής αποθήκης. 
 
Το βιβλίο κινητής αποθήκης είναι θεωρηµένο κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων 
της παραγράφου αυτής και τηρείται ξεχωριστά σε κάθε µεταφορικό µέσο. Κατά τη 
θεώρηση του πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου 
που αφορά, κατά τον εφοδιασµό δε, του κάθε οχήµατος µε αγαθά, εκδίδεται δελτίο 
αποστολής. 
 



 

 

 Το βιβλίο κινητής αποθήκης τηρείται σε µερίδες κατ' είδος. Η κάθε µερίδα χρεώνεται 
µε την ποσότητα που εισάγεται στο όχηµα προς διάθεση, βάσει του δελτίου 
αποστολής εφοδιασµού και πιστώνεται µε την ποσότητα που διατίθεται, βάσει των 
στοιχείων που εκδίδονται κατά τη διάθεση των αγαθών. 
 
Η προθεσµία ενηµέρωσης του βιβλίου κινητής αποθήκης είναι δεκαπέντε ηµέρες από 
την έκδοση των δελτίων αποστολής εφοδιασµού του οχήµατος και των στοιχείων 
διάθεσης των αγαθών. 
 
Τα παραστατικά διάθεσης µαζί µε τα δελτία αποστολής που εκδόθηκαν για τον 
εφοδιασµό του κάθε οχήµατος φυλάσσονται σε αυτό, µέχρι την ενηµέρωση του 
βιβλίου κινητής αποθήκης. 
 
Στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές που διενεργούνται µε Συγκεντρωτικό 
∆ελτίο Αποστολής. 
 
Όσον αφορά στα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τη διάθεση των αγαθών που 
διακινούνται µε Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής ή βιβλίο κινητής αποθήκης, 
έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 
 
Ανάλογα µε τον τρόπο διάθεσης, εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται 
η ποσότητα και το είδος που διατίθεται ή συνενωµένο δελτίο αποστολής µε στοιχείο 
αξίας ή απόδειξη λιανικής συναλλαγής. 
 
Επισηµαίνεται ότι η απόδειξη λιανικής συναλλαγής για την πώληση αγαθών, τα 
οποία διακινήθηκαν µε Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής εκδίδεται µόνο στην 
περίπτωση που ο πωλητής των αγαθών, είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων που 
ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
 
Στα στοιχεία λιανικής συναλλαγής που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω, όταν δεν 
τηρείται ο λογαριασµός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται το 
είδος και οι ποσότητες των αγαθών που πωλούνται. 
 
Κατά την επιστροφή των αγαθών που διακινήθηκαν και δεν διατέθηκαν µπορεί να 
εκδοθεί δελτίο αποστολής - όχι το δελτίο επιστροφής που οριζόταν µε την παράγραφο 
3 του άρθρου 11 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) - µε επιπλέον 
περιεχόµενο τον αύξοντα αριθµό του Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Αποστολής. 
 
Παράγραφος 5. 
Περιεχόµενο ∆ελτίου Αποστολής. 
 
Με τις διατάξεις των στοιχείων α' έως θ', της παραγράφου αυτής, ορίζονται τα 
δεδοµένα που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής. 
 
Το περιεχόµενο των διατάξεων των στοιχείων α', β', γ', δ', στ', η' και θ' είναι όµοιο µε 
αυτό των διατάξεων των στοιχείων α', β', γ', ε', η', της παραγράφου 5 του άρθρου 11 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Στοιχείο ε'. Αναγραφή της ηµεροµηνίας έκδοσης. 
 



 

 

 Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής είναι η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης 
της µεταφοράς. 
 
Είναι όµως δυνατή η συµπλήρωση του περιεχοµένου όλων των φορολογικών 
στοιχείων και εποµένως και του δελτίου αποστολής, την προηγούµενη ηµέρα, µε 
ηµεροµηνία της αµέσως επόµενης εργάσιµης ηµέρας, για τις προγραµµατισµένες 
συναλλαγές της ηµέρας αυτής, χωρίς να απαιτείται έγκριση του αρµόδιου 
προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. 
 
Στην περίπτωση που η διακίνηση των αγαθών γίνεται µε ευθύνη του εκδότη του 
δελτίου αποστολής, µέσω ενδιάµεσου σταθµού (π.χ. ενδιάµεση στάση στην κατοικία 
του οδηγού και στη συνέχεια µεταφορά στον τελικό παραλήπτη), υποχρεωτικό 
περιεχόµενο του δελτίου αποστολής αποτελεί η διακεκριµένη αναγραφή της 
ηµεροµηνίας και της ώρας έναρξης της αποστολής των αγαθών µέχρι τον ενδιάµεσο 
σταθµό, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης της διακίνησης από τον 
ενδιάµεσο αυτό σταθµό, έως τον τελικό παραλήπτη. 
 
Εάν τα προς διακίνηση αγαθά παραδοθούν σε τρίτο (µεταφορέα, µεταφορικό γραφείο 
κ.λπ.) δεν απαιτείται η αναγραφή της ως άνω δεύτερης ηµεροµηνίας. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι επί µηχανογραφικής έκδοσης του δελτίου αποστολής, η ώρα 
έναρξης της αποστολής κατά τα ως άνω, µπορεί να συµπληρωθεί χειρόγραφα. 
 
Στοιχείο ζ'. Αναγραφή του είδους, της µονάδας µέτρησης και της ποσότητας των 
ειδών που διακινούνται. 
 
Οι εν λόγω διατάξεις, είναι εν πολλοίς όµοιου περιεχοµένου µε εκείνες των 
διατάξεων του στοιχείου στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του προϊσχύσαντος 
Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Η µόνη ουσιαστική διαφοροποίηση που επέρχεται µε τις νέες διατάξεις είναι ότι, δεν 
απαιτείται πλέον, η αναγραφή της τιµής µονάδας, στα δελτία αποστολής που 
εκδίδονται για την παράδοση ή αποστολή νωπών οπωρολαχανικών από το πρόσωπο 
που τα παράγει, µε σκοπό την αγορά ή την πώληση ή την πώληση για λογαριασµό 
του, απαίτηση που ίσχυε µε τις διατάξεις του στοιχείου στ' της παραγράφου 5 του 
άρθρου 11 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992). 
 
Παράγραφος 6. 
Μοναδικότητα του δελτίου αποστολής ως συνοδευτικού εγγράφου. Αποστολή 
αγαθών από µη υπόχρεο σε έκδοσή του. 
 
ι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής, είναι εν πολλοίς 
όµοιου περιεχοµένου µε τις προϊσχύσασες διατάξεις της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε 
χρήζουν αναλυτικών διευκρινίσεων. 
 
Ουσιαστική διαφοροποίηση υπάρχει ως προς την απάλειψη µε τις νέες διατάξεις, της 
υποχρέωσης σε κάθε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς 
τους, έκδοσης του δελτίου αποστολής, συνενωµένου µε το τιµολόγιο αγοράς των εν 
λόγω προϊόντων. 



 

 

  
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι οµοίου περιεχοµένου µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 
186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 7. 
∆ιάρκεια του ∆ελτίου Αποστολής. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι εν πολλοίς οµοίου περιεχοµένου µε τις 
προϊσχύσασες διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του 
Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν αναλυτικών διευκρινίσεων. 
 
Αναφορικά µε τη δυνατότητα που παρέχεται µε τις νέες διατάξεις της, αναγραφής επί 
των δελτίων αποστολής γεγονότων και καταστάσεων που αποδεικνύουν τη χρονική 
διάρκειά τους, τονίζεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται µε την υποχρέωση που ορίζεται 
στο στοιχείο ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ., που αφορά την 
αναγραφή επί του δελτίου αποστολής της ηµεροµηνίας και της ώρας έναρξης της 
µεταφοράς σε περίπτωση που αυτή γίνεται µέσω ενδιάµεσου σταθµού, µε τον τρόπο 
που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις. 
 
Έτσι, η αναγραφή γεγονότων που επηρεάζουν τη διάρκεια του δελτίου αποστολής 
που τίθενται στην κρίση του φορολογικού ελέγχου µπορεί να ενισχύεται µε διάφορα 
αποδεικτικά στοιχεία όπως π.χ. αποδείξεις διοδίων, σηµειώµατα ή ανακοινώσεις 
τροχαίας, δελτία καιρού κ.λπ. 
 
Παράγραφος 8. 
Εξαιρέσεις από την έκδοση δελτίου αποστολής. 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οριοθετούνται γενικά, διάφορες περιπτώσεις 
διακίνησης ειδών, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής. 
 
Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής:  
 
• ∆ελτίο Αποστολής δεν εκδίδεται όταν τα είδη τα οποία διακινούνται: 
 
α) δεν έχουν καµία εµπορευµατική αξία για τον αποστολέα, για τον παραλήπτη ή για 
κάποιον τρίτο, διαζευκτικά ή αθροιστικά και β) η διάθεσή αυτών αυτούσιων ή µη, δεν 
επιφέρει κανένα έσοδο. ∆εν εκδίδεται δηλαδή, δελτίο αποστολής για τη διακίνηση 
άχρηστων, ακατάλληλων, απαξιωµένων προϊόντων ή υπολειµµάτων, σε χώρους 
απόρριψης (π.χ. χωµατερές, κ.λπ.). 
 
Αντίθετα, εκδίδεται δελτίο αποστολής για την αποστολή προϊόντων (άχρηστων, 
απαξιωµένων κ.λπ.) προς π.χ. ανακύκλωση ή µεταπώληση για ανακύκλωση κ.λπ. 
µόνο εφόσον για την αγοροπωλησία τους καταβάλλεται τίµηµα. 
 
• Οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής είναι όµοιου 
περιεχοµένου µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του 
αρ. 11 και της παρ. 1 του αρ. 16 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και δεν 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 



 

 

 • Αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου αυτής, 
διευκρινίζεται ότι, ορίζεται πλέον ρητά ότι δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ∆.Α. για 
τις διακινήσεις των αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 16β του άρθρου 6 του 
Κ.Φ.Α.Σ., τα οποία διατίθενται µέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις 
διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος µη ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος 
και θερµικής ενέργειας. 
 
Επισηµαίνεται τέλος, ότι τα όσα έχουν γίνει δεκτά µε Υπουργικές Αποφάσεις ή 
εγκυκλίους της ∆ιοίκησης «περί απαλλαγής από την έκδοση ∆ελτίου Αποστολής» σε 
ορισµένες περιπτώσεις διακίνησης διαφόρων ειδών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων 
των προϊσχύσαντων π.δ. 99/77 «περί Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων» και Π.∆. 
186/1992 «περί του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», εξακολουθούν να ισχύουν, 
λαµβανοµένων υπόψη των µεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. 
 
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. 
 
2. ∆εν απαιτείται πλέον η έκδοση τιµολογίου, για την είσπραξη επιστρεφόµενων 
έµµεσων φόρων, τελών και δασµών. 
 
3. ∆εν 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 (∆ηµόσιο, 
Ν.Π.∆.∆. 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 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.∆. 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. 
 
∆εν 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 ∆.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 ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 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.∆. 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.∆. 186/1992): 
 



 

 

 1) ∆εν 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 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λπ), στις περιπτώσεις συναλλαγών µε 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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 ∆.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) ∆εν απαγορεύεται, αντί των αναφερόµενων ανωτέρω (περ. α), να συνεχίσει να 
εκδίδεται τιµολόγιο, το οποίο θα αποστέλλεται άµεσα στη ∆.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 ∆ελτίο 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. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., 
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 υποχρεωτική η άµεση 
έκδοση Τιµολογίου - ∆ελτίου Αποστολής για την αγορά αγροτικών προϊόντων από 
πρόσωπα που τα παράγουν, µπορεί δηλαδή να εκδοθούν διακριτά ∆ελτίο 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 ∆.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. 
∆εν επέρχεται καµία ουσιώδης µεταβολή, σε σχέση µε το καθεστώς του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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.∆. 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.∆. 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 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.∆. 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.∆. 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. 
 
∆εν υφίστανται ουσιώδεις µεταβολές, σε σχέση µε τις αντίστοιχες διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), µε µόνη 
εξαίρεση το γεγονός ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο τιµολόγιο, του 
επαγγέλµατος και της αρµόδιας ∆.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.∆. 186/1992), συνοψίζονται στις εξής: 
 
α) ∆εν 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.). 
 
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.∆. 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.∆. 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 ∆ηµόσιο και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
 
∆εν 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. 
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.∆. 186/1992), περί ανάθεσης τιµολόγησης, µε 
βάση τη σχετική Οδηγία 2006/112/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2010/45/ΕΕ του Συµβουλίου της Ε.Ε., επέρχονται δε ορισµένες µεταβολές, οι οποίες 
συνοψίζονται στις εξής: 
 
α) ∆εν 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 ∆.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 ∆.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.∆. 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 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.∆. 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 «∆ωρεάν». 
 
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.∆. 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 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 
«∆ωρεάν». 
 
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.∆. 186/1992) 
 
• ∆ιευκρινίσεις 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.∆. 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, 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.∆.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.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 5. 
Έκδοση άλλων εγγράφων που περιλαµβάνουν το περιέχοµενο 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.∆. 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 - ∆ιευκρινίσεις. 
 
• 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.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 (µηχανογραφική 
έκδοση). Αυτονόητο είναι ότι εφόσον εκδίδονται µε τη χρήση απλής Φορολογικής 
Ταµειακής Μηχανής του ν. 1809/1988, εκδίδονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών 
τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν την έκδοσή τους µε τον τρόπο αυτό. 
 
• ∆εδοµένου 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.∆.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.∆.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.∆. 
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 
∆ιοίκηση, 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.∆. 186/1992). 
 
Άρθρο 8 
Έγγραφα µεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών  
 
Παράγραφοι 1 έως 10. 



 

 

 Έγγραφα µεταφοράς και ∆ιορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς. 
 
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών, είναι οµοίου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες 
προϊσχύσασες του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 
Ως προς το διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς, ορίζεται πλέον και µε διάταξη νόµου 
(παρ. 6, περ. γ'), η θέση της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των προϊσχυουσών 
διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ (Π.∆. 186/1992), ότι το διορθωτικό σηµείωµα 
µεταφοράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διόρθωση κάθε είδους διαφοράς που 
προκύπτει από τα αναγραφόµενα στη φορτωτική την οποία διορθώνει (ενδεικτικά π.χ. 
λανθασµένη αναγραφή είδους), πέραν της χρησιµοποίησής του για την επιστροφή 
κοµίστρων, τη διόρθωση ποσοτικών διαφορών, κ.λπ. 
 
Παράγραφος 11. 
Τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής αντί φορτωτικής. 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στον µεταφορέα, η 
έννοια του οποίου ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8, να 
εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ. αντίστοιχα, αντί να εκδίδει φορτωτική, µε την προϋπόθεση να τηρείται το 
ηµερολόγιο µεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 
1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ Β' 517). 
 
Τα προαναφερόµενα ισχύουν και για τα µεταφορικά γραφεία ή τους διαµεταφορείς, 
χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης του ως άνω ηµερολογίου µεταφοράς. 
 
Παράγραφος 12.  
Απόδειξη αυτοπαράδοσης. 
 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, είναι όµοιου περιεχοµένου µε τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 13. 
Απόδειξη δαπάνης. ∆ώρα έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι οµοίου περιεχοµένου µε τις προϊσχύσασες 
διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) και δε χρήζουν αναλυτικών 
διευκρινίσεων. 
 
Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, για δώρα που 
γίνονται αξίας έως εκατόν πενήντα ευρώ (150) ευρώ το καθένα, από τον υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών, σε διάφορα πρόσωπα, µε σκοπό την επαγγελµατική του 
προβολή ή για την εκπλήρωση υποχρέωσης, συνυφασµένης µε την επαγγελµατική 
του δραστηριότητα, µπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση µε το 
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση των αποδεκτών των δώρων αυτών, αντί της 
έκδοσης απόδειξης δαπάνης για τον καθένα. 
 
Άρθρο 9 



 

 

 ∆ιασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδοµένων  
 
Παράγραφος 1. 
Θεώρηση και σήµανση φορολογικών στοιχείων. 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται ρητά τα φορολογικά στοιχεία τα 
οποία θεωρούνται από τους υπόχρεους στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία, ή σηµαίνονται µε µηχανισµούς Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 πριν από 
τη χρησιµοποίησή τους. 
 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα: 
 
Επί χειρόγραφης έκδοσης του δελτίου αποστολής του άρθρου 5 του παρόντος 
Κώδικα, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση, ενώ επί µηχανογραφικής έκδοσης αυτού µε 
τη χρήση Η/Υ, αυτό θα πρέπει να φέρει σήµανση από φορολογικό µηχανισµό 
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222). Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως 
και για το συνενωµένο δελτίο αποστολής µε οποιοδήποτε στοιχείο αξίας. 
 
Τα τιµολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που 
επέχουν θέση τιµολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από 
Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), 
ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή µηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα 
και χωρίς σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α'222). 
 
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.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222) βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 1 του νόµου αυτού. 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 ∆ιοίκηση 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. 
 
Τα φορτωτικά έγγραφα των παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 8 του παρόντος 
Κώδικα (φορτωτική, κατάσταση αποστολής αγαθών, απόδειξη µεταφοράς, 
διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς), εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήµανση από 
φορολογικό µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988. επί µηχανογραφικής έκδοσής 
τους. Το τιµολόγιο για την παροχή υπηρεσιών και το ηµερολόγιο µεταφοράς της 
παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, εκδίδεται ή τηρείται αντίστοιχα αθεώρητο, ή δε 
απόδειξη λιανικής συναλλαγής (για παροχή υπηρεσίας), επίσης της παραγράφου 11 
για τις εν λόγω υπηρεσίες µεταφοράς, εκδίδεται θεωρηµένη, εφόσον είναι χειρόγραφη 
ή µε τη χρήση φορολογικών µηχανισµών του ν.1809/1988 (απλής Φ.Τ.Μ. ή 
σηµαινόµενη µε Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.).  
 



 

 

 Επισηµαίνεται ότι το ως άνω ηµερολόγιο µεταφοράς παρά το ότι από τις διατάξεις 
της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517 Β') της οποίας γίνεται µνεία στις διατάξεις 
της παραγράφου 11, προβλέπεται θεωρηµένο, τηρείται πλέον µε τις νέες διατάξεις 
του Κ.Φ.Α.Σ. αθεώρητο, λαµβανοµένων υπόψη και των µεταβατικών διατάξεων των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού. 
 
Οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης και οι αποδείξεις δαπανών των διατάξεων των 
παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται σε κάθε 
περίπτωση αθεώρητες και σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσής τους χωρίς 
σήµανση από φορολογικό µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β719-6-
2003) εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και µόνο για τα φορολογικά 
στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζοµένων στις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού. 
 
Ειδικά για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται στις 
υποχρεώσεις που ορίζει η παράγραφος 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, περί 
της παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές τους, µπορεί να 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 περί απαλλαγής 
της θεώρησης των φορολογικών τους στοιχείων, κατ' ανάλογη εφαρµογή της 
περίπτωσης στ' της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. (προϊσχύσαν καθεστώς «περί της τήρησης 
πρόσθετων βιβλίων από ορισµένες κατηγορίες επιτηδευµατιών»), εφόσον 
καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες βάσει των προαναφεροµένων στην 
παράγραφο 23 του άρθρου 4 της παρούσης, εξαιρουµένης της περίπτωσης που το 
σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άµεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση 
ενηµέρωσης-τήρησής τους. Στην περίπτωση αυτή (της άµεσης έκδοσης), τα σχετικά 
φορολογικά στοιχεία εκδίδονται βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 
του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του 
ν.1809/1988. Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην 
υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. 
(Π.∆. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών 
πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα 
φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του 
παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988. 
Τυχόν αποθέµατα θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων µε την 
ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των 
διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων µέχρι εξαντλήσεώς 
τους. 
 
Αναφορικά µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 «περί 
της Καθιέρωσης υποχρέωσης χρησιµοποίησης Ειδικών Ασφαλών ∆ιατάξεων 
Σήµανσης Στοιχείων του ν.1809/1988, όπως ισχύει, για την έκδοση, σήµανση και 
διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), που εκδίδονται µε 
µηχανογραφικό τρόπο», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, λαµβανοµένων 
υπόψη των νέων διατάξεων για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών του 
Κ.Φ.Α.Σ. 
 



 

 

 Στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εξακολουθούν να εµπίπτουν τα φορολογικά 
στοιχεία η θεώρηση των οποίων ή η σήµανσή τους µε µηχανισµούς Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του 
ν.1809/1988 προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι: 
 
• Το στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής) 
 
• Το συνενωµένο στοιχείο διακίνησης (∆.Α.) µε οποιοδήποτε στοιχείο αξίας 
 
• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών 
 
Επίσης, κατ' ανάλογη εφαρµογή της περίπτωσης Β' της παραγράφου 3 της εν λόγω 
Α.Υ.Ο.Ο. απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του 
ν.1809/1988 για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των ως άνω στοιχείων, οι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις 
συναλλαγές τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες, βάσει των 
προαναφεροµένων στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 της παρούσης, εξαιρουµένης 
της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άµεσα, οπότε δεν 
υπάρχει υποχρέωση ενηµέρωσης - τήρησής τους και κατά συνέπεια τα 
µηχανογραφικώς εκδιδόµενα στοιχεία της περίπτωσης αυτής (αποδείξεις για την 
παροχή υπηρεσιών, συνενωµένα στοιχεία διακίνησης µε στοιχεία αξίας), εκδίδονται 
µε σήµανση από µηχανισµούς Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988. 
 
Σηµειώνεται ακόµη, ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης - κατάστασης της 
παραγράφου 6 (σηµεία α, β, γ και δ) της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. παύει να ισχύει, ενώ 
εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα µε το σηµείο ε' της ίδιας ως άνω 
παραγράφου. Παύει επίσης να ισχύει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης - 
γνωστοποίησης της παραγράφου 7 (σηµεία α, β και γ) της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. και 
διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. και 
µέχρι την επαναλειτουργία 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 Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., µπορεί να εκδίδονται αθεώρητα 
στοιχεία από µηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς 
σήµανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. µε αρ. µητρώου». 
 
Σηµειώνεται τέλος ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται ή 
απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ.1082/2.6.2003, µπορούν προαιρετικά να εκδίδουν, σηµαίνουν και διαφυλάττουν 
τα φορολογικά τους στοιχεία, επί µηχανογραφικής έκδοσής τους, µε τη χρήση 
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 εφαρµόζοντας τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής. 
 
Πέραν των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι τα βιβλία του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, 
τηρούνται αθεώρητα, µε εξαίρεση τα έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών 
της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, τα οποία τηρούνται θεωρηµένα 
ή µε σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (µε Α.Υ.Ο. 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σήµανσης µε µηχανισµούς 
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν.1809/1988 των εν λόγω εντύπων). 
 
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 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 ∆ηµόσια 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.  
∆ιαφύλαξη 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. 
 
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.∆. 
186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
 
Παράγραφος 6. 
∆ιαφύλαξη 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 αρχεία 
σήµανσης), η µη διαφύλαξη των αποθηκευµένων αυτών δεδοµένων, ισοδυναµεί µε 
µη διαφύλαξη των αντίστοιχων, εκδιδοµένων φορολογικών στοιχείων. 
 
Άρθρο 10 
∆ιασταυρώσεις 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.∆. 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 ∆.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.∆. 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'). 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται ρητά οι συναλλαγές για τις οποίες δεν 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής καταστάσεων του άρθρου αυτού. ∆ιευκρινίζεται 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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 ∆ιοίκηση 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. ∆ιευκρινίζεται 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.∆. 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 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.∆. 186/1992) και δε χρήζουν αναλυτικών διευκρινίσεων. 
 
Οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις που επέρχονται µε τις νέες διατάξεις συνίστανται 
στην απάλειψη του αποκλειστικού δικαιώµατος του Προϊσταµένου ∆.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 ∆.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. 
∆ικαιώµατα προϊσταµένου ∆.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.∆. 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 ∆.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 ∆.Ο.Υ. που 
είχαν εκδοθεί βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 36 
του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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. 
 
• 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 ∆.Ο.Υ. που αναφέρονται σε απαλλαγές 
από την έκδοση ∆ελτίων 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 ∆ελτίου 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.∆. 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 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 Προϊστάµενος της Γραµµατείας 
 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών  
Γεώργιος Μαυραγάνης 


