
 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

 
 
 
 
 

Διπλωματική Εργασία 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
 
 

του 
 
 
 

ΝΑΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην 
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  
 
 
 

Σεπτέμβριος 2013 



 1 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  

                                                         στους αγαπημένους μου γονείς!



 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................................... 4 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ..................................................................................................................................... 5 

3. ΣΧΕΣΗ «Κ.Φ.Α.Σ » ΚΑΙ «Κ.Β.Σ» ....................................................................................................................... 6 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. .................................................................................... 8 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. .................................................................................................. 9 

5.1) Υπόχρεοι .................................................................................................................................................. 9 
5.2) Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων ............................................................................................... 9 
5.3) Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων .......................................................................................................... 10 
5.4) Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων ........................................................................................................... 11 
5.5) Κατάργηση Βιβλίων και Στοιχείων ....................................................................................................... 11 
5.6) Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών ........................................................................................... 12 
5.7) Έγγραφα Μεταφοράς και Λοιπά Στοιχεία Συναλλαγών ........................................................................ 13 
5.8) Μεταβατικές Διατάξεις .......................................................................................................................... 13 

6.  ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΒΣ) ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093 /12 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .................................................................. 15 

6.1) Άρθρο 1. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών ....................................................................................... 15 
6.2) Άρθρο 2. Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών .......................................................................................... 17 
6.3) Άρθρο 3. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές ......................................................................................................... 22 
6.4) Άρθρο 4. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων. .............................................................. 24 
6.5) Άρθρο 5. Δελτίο αποστολής ................................................................................................................... 35 
6.6) Άρθρο 6 Τιμολόγηση συναλλαγών ......................................................................................................... 38 
6.7) Άρθρο 7. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών .......................................................................................... 42 
6.8) Άρθρο 8. Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών........................................................ 44 
6.9) Άρθρο 9. Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων ............................................................ 45 

6.9.1) Θεώρηση ή μη. Σήμανση φορολογικών στοιχείων με φορολογικό μηχανισμό με το καθεστώς του ΚΦΑΣ  . 47 
6.9.2) Τόπος τήρησης - διαφύλαξης - ενημέρωσης βιβλίων και στοιχείων ............................................................ 49 
6.9.2) Εκτύπωση βιβλίων ....................................................................................................................................... 50 

6.10) Άρθρο 10.  Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών ....................................................................... 51 
6.11) Άρθρο 11.  Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής ..................................................................................... 53 
6.12) Λοιπές Καταργήσεις ............................................................................................................................. 55 

7. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. ........................................... 56 

7.1) ΚΦΑΣ και γραφειοκρατία ..................................................................................................................... 56 
7.1.1) Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ............................................................................................... 56 
7.1.2) Ηλεκτρονικά Παραστατικά ........................................................................................................ 58 
7.1.3) Υποχρέωση Θεώρησης / Σήμανσης Στοιχείων με χρήση Φορολογικών Μηχανισμών 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάση Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222) ...................................................................... 59 
7.1.4) Χρήση ηλεκτρονικών φακέλων .................................................................................................. 60 
7.1.5) Αναβάθμιση του ποινολογίου. .................................................................................................... 60 
7.1.6) Παράταση ενημέρωσης λόγω βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού.  .. 61 
7.1.7) Διάθεση στον έλεγχο του κατάλληλου προσωπικού για την χρήση του Η/Υ. .............................. 61 
7.1.8)  Ανυπαρξία ορισμών των εννοιών. ............................................................................................ 62 
7.1.9) Κατάργηση της υποχρεωτικής τήρησης κοστολογικών στοιχείων και αλλαγή στον τρόπο 

παρακολούθησης της αποθήκης ................................................................................................ 63 
7.1.10) Κατάργηση αναγραφής ορισμένων δεδομένων στα φορολογικά στοιχεία και μορφή του 

τιμολογίου.................................................................................................................................. 65 
7.2) ΚΦΑΣ και φοροδιαφυγή. ...................................................................................................................... 65 



 3 

7.2.1) Έλλειμμα στην διαδικασία σύστασης Α.Ε. και Ε.Π.Ε ................................................................ 67 
7.2.2) Αλλαγή στον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών ............................................................ 68 
7.2.3) Αλλαγή στο όριο συναλλαγής μέχρι το οποίο μπορεί να λαμβάνεται απόδειξη λιανικής πώλησης 

αντί τιμολογίου .......................................................................................................................... 68 
7.2.4) Νέες δυνατότητες ελέγχου των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου ........................................... 68 
7.2.5) Αναγραφή δεδομένων στα παραστατικά και παραλείψεις του νέου κώδικα. ............................. 68 

7.3) Αδιευκρίνιστα στοιχεία στον ΚΦΑΣ .................................................................................................... 70 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................................... 71 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ...................................................................................................................................... 73 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ΜΕ ΤΑ  ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ) 73 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ............................................................................................................................................................ 73 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ) ΜΕ ΤΑ  ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) 80 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’............................................................................................................................................................. 80 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ .................................................................................................................................................... 85 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ..................................................................................................................................... 86 

 



 4 

1. Πρόλογος  

 

Η «Λογιστική Οργάνωση» μιας επιχείρησης, ως έννοια, περιέχει θέματα που καλύπτονταν από 

τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) και από την ισχύ του, από τον «ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  (Κ.Φ.Α.Σ.)»,  όπως για παράδειγμα τα 

παραστατικά και το περιεχόμενό τους, που πρέπει να εκδίδονται, ποιο είναι το σχέδιο 

λογαριασμών που πρέπει να τηρείται, ποιοι από τους κανόνες αποτίμησης θα ακολουθούνται, 

για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα αρχειοθετούμενα στοιχεία που εκδίδουν οι 

επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες κ.λπ..  

 

Κατά την επικρατέστερη άποψη, ένα σύστημα λογιστικής οργάνωσης που θα εξασφαλίζει  τα 

συμφέροντα  του κράτους και θα έχει λογικό κόστος για την επιχείρηση, θα πρέπει τουλάχιστο 

να έχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

α) Χρήση από τις επιχειρήσεις, επαρκών λογιστικών και μηχανογραφικών  συστημάτων. Όπως 

το Ε.Γ.Λ.Σ ή κάποιο άλλο λογιστικό  σχέδιο, ανάλογα με την ιδιομορφίας της επιχείρησης (αν 

για παράδειγμα αποτελεί  θυγατρική πολυεθνικής επιχείρησης με δικά της λογιστικά 

συστήματα ή εφαρμόζει διαφορετικά  λογιστικά πρότυπα από τα Ελληνικά), 

 

β) Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος να εφαρμόζονται οι εκάστοτε κανόνες της 

φορολογικής νομοθεσίας.  

 

γ) Τα λογιστικά αρχεία να τηρούνται με επάρκεια τόσο χρονική όσο και ποιοτική  

 

δ) Η συναλλαγή υποχρεωτικά πρέπει να αποδεικνύεται με τρόπο που να μην αμφισβητείται    

 

ε) Η ύπαρξη ενός  «οργάνου  συνεννόησης» μεταξύ των υπόχρεων της τήρησης και των 

φορολογικών αρχών, το οποίο θα επιλύει άμεσα  θέματα εφαρμογής  που προκύπτουν  από την 

ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών.  Σημειώνεται ότι στον Κ.Φ.Α.Σ , δεν προβλέπεται η 

σύσταση Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων ή άλλης αντίστοιχης επιτροπής.   

 

Γενικά, αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει στον Κ.Α.Φ.Σ. καθώς και στο «Ποινολόγιο», όσον 

αφορά κυρώσεις για παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ, όσο και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους του 

Κ.Φ.Α.Σ., είναι το εξής:  «Η ΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ». 
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2. Ιστορική αναδρομή 

 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2013,
2
  «Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας, με την ονομασία Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, με 

το διάταγμα της 7ης Ιουλίου 1952 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τον α.ν. 4/1968, το 

π.δ. 99/1977 και το ισχύον Π.Δ. 186/1992».  Όμως και νωρίτερα με το Νομοθετικό διάταγμα 

της 7/12/1947 «Περί τηρήσεως βιβλίων υπό επιτηδευματιών», όπως τροποποιήθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. 578 Ν. Διατ. Της 5/4/48,  είχαν εισαχθεί κανόνες λογιστικής οργάνωσης. 

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αποτελούσε σύνολο διατάξεων λογιστικής, οικονομικής και 

τεχνικής φύσεως που απόβλεπαν στη σύλληψη της φορολογητέας ύλης και την καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο ΚΒΣ επέβαλλε στους 

φορολογούμενους την υποχρέωση τήρησης ορισμένων βιβλίων και στοιχείων με τα οποία 

επιτυγχάνονταν η παρακολούθηση και ο έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών και η πιστή 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών. 

 

Ο ΚΒΣ αποβλέποντας στην εξεύρεση της πραγματικής φορολογητέας ύλης, συνδεόταν στενά 

με την φορολογία την οποία  και υπηρετούσε στις επιδιώξεις της.  Ήταν νομοθέτημα 

φορολογικό και λογιστικό.  

 

Ο ΚΒΣ δέχθηκε από πολλές πλευρές επικρίσεις, ότι δήθεν αποτελούσε σύστημα 

γραφειοκρατικό και αντιοικονομικό, αλλά οι επικρίσεις αυτές δεν μπόρεσαν να κλονίσουν το 

κύρος του διότι η χρησιμότητά του κρίθηκε αναγκαία και υπερίσχυε κάθε άλλης 

σκοπιμότητας. 

 

Ο ΚΒΣ πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στις εξής κατηγορίες ενδιαφερομένων: 

 

α) Στον ίδιο τον επιτηδευματία, ο οποίος με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων ήταν σε θέση 

να γνωρίζει κάθε στιγμή την περιουσιακή του κατάσταση και τα οικονομικά αποτελέσματα 

(κέρδος ή ζημιά). Λόγω της πλοκής και του πλήθους των συναλλαγών είναι αδύνατο να 

παρακολουθήσει ο επιχειρηματίας τις συναλλαγές χωρίς την τήρηση βιβλίων. 

 

β) Στο Δημόσιο, για την άσκηση της φορολογικής του πολιτικής. Μέρος του εισοδήματος των 

φορολογουμένων επιχειρήσεων εισπράττει και το Δημόσιο, με την μορφή του φόρου. 

 

γ) Στους πιστωτές των επιχειρήσεων, οι οποίοι λόγω της λογιστικής τάξεως που καθιέρωνε ο 

ΚΒΣ εξασφάλιζαν τις απαιτήσεις τους, κατά του κινδύνου πτώχευσης της επιχείρησης.  

 

δ) Στην κοινωνία γενικά, για την εδραίωση της πίστεως των πολιτών, προς την αναγκαιότητα 

του οικονομικού συστήματος που έχουν συμφέρον από την καλή λειτουργία του. 
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Ο ΚΒΣ, που κατά την διαδρομή της ιστορίας του πέρασε από πολλά στάδια ανάλογα με την 

οικονομική και δημοσιονομική εξέλιξη και τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται στην αρχή 

της παρούσας εργασίας, λόγω της φύσεως του νομοθετήματος, απαιτούσε λογιστικές, νομικές, 

οικονομικές και φορολογικές γνώσεις, και η ερμηνεία του παρουσίαζε πολλές δυσχέρειες στην 

εφαρμογή του. 

 

 

3. Σχέση «Κ.Φ.Α.Σ » και «Κ.Β.Σ»  

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών  εξυπηρετούν  τον ίδιο σκοπό, αυτόν της λογιστικής οργάνωσης.    

 

Ο λόγος που ανάγκασε το Κράτος να προβεί στην αλλαγή αυτή περιγράφεται στο ακόλουθο  

απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του νέου κώδικα: 

 

«Σκοπός του Κώδικα δεν ήταν ο εξαναγκασμός των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά η διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

αυτών με την καθιέρωση ενιαίων, σαφών και λεπτομερειακών κανόνων σχετικά με την τήρηση 

των φορολογικών βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ώστε να γνωρίζουν 

επακριβώς οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους έναντι των φορολογικών 

αρχών σχετικά με το θέμα αυτό. Σταδιακά όμως, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πάταξη 

της φοροδιαφυγής, αποδόθηκε πολύ μεγαλύτερο βάρος στο κυρωτικό μέρος του Κώδικα με 

αποτέλεσμα την πρόβλεψη αυστηρότατων και υπέρογκων διοικητικών προστίμων, μη δυναμένων 

να εισπραχθούν κατά την λογική εκτίμηση των πραγμάτων, ακόμη και για τυπικές παραβάσεις 

των διατάξεών του. Επιπλέον, συνδέθηκαν στενά οι παραβάσεις των διατάξεών του με το κύρος 

των βιβλίων με αποτέλεσμα την εύκολη και χωρίς ουσιαστικό λόγο απόρριψη των βιβλίων και 

τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Έτσι, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

από εργαλείο που θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων μεταβλήθηκε σε ένα σύστημα καταπίεσης ακόμη και των φορολογουμένων που θα 

ήθελαν να είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Επομένως το πρόβλημα του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην ουσία οι ουσιαστικές του διατάξεις, αλλά οι 

διατάξεις που προβλέπουν τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του και 

καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των βιβλίων. Βεβαίως και 

οι ουσιαστικές διατάξεις χρειάζονται εκσυγχρονισμό και βελτίωση ώστε να μη δημιουργούν 

στους φορολογουμένους άχρηστες υποχρεώσεις. Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί σοβαρά ότι 

είναι δυνατή η πλήρης κατάργησή τους, διότι η έννομη τάξη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 

την ύπαρξη κανόνων ως προς τα τηρητέα βιβλία και τον τρόπο τηρήσεώς των ή ως προς τα 

στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τις συναλλαγές και το περιεχόμενό τους. Άλλωστε αν δεν 

υπάρχουν οι κανόνες αυτοί, δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί από τους ιδιώτες να ζητούν και να 

λαμβάνουν αποδείξεις κατά τις συναλλαγές τους. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν διατάξεις για την 

τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους φορολογουμένους, είναι δε δευτερεύον το 



 7 

ζήτημα αν αυτές είναι εντεταγμένες σε ιδιαίτερο νομοθέτημα ή αποτελούν μέρος του γενικού 

φορολογικού κώδικα. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που 

οφείλονταν στην αδυναμία του παλαιού θεσμικού πλαισίου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων».  

 

Με την υποπαράγραφο Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016, 

τέθηκαν λοιπόν οι νέες διατάξεις οι οποίες από την 1/1/2013 αντικαθιστούν τις διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Κ.Β.Σ.). 
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4. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.
1
  

 

1) Οι διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ. ισχύουν από 1.1.2013. 

 

2) Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται 

από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις 

διατάξεις αυτές. 

 

3)  Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977, Α' 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 

186/1992, Α' 84), μετά την ισχύ του παρόντος νόμου νοούνται οι συναφείς διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. 

 

4)  Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή σε βιβλία δεύτερης κατηγορίας νοούνται 

τα απλογραφικά βιβλία και όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα 

διπλογραφικά βιβλία . 

 

5)  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. 

 

6) Οι διατάξεις των άρθρων 5 (Άρθρο 5 Δελτίο Αποστολής ) , 7 (Άρθρο 7 Αποδείξεις 

Λιανικών Συναλλαγών)  και 8 (Άρθρο 8 Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών 

Συναλλαγών),  παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014.  

 

7) 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. 

 

8) Τέλος, οι νέες διατάξεις κοινοποιήθηκαν με την απόφαση ΠΟΛ.1207/14.11.2012 με θέμα 

«Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου 

του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»». 

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι για την άμεση ενημέρωσή αναλυτικές οδηγίες για την 

ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένη 

εγκύκλιο.  

                                                 
1
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5. Συνοπτική Παρουσίαση του Κ.Φ.Α.Σ. 

 

5.1) Υπόχρεοι 

 

Προβλέπονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και ειδικότερα οι υπόχρεοι τήρησης 

βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποβολής δεδομένων για διασταύρωση.  

 

Θεσπίζεται η υποχρέωση απεικόνισης των συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία με τρόπο που 

να καθιστά ευχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.  

 

Θεσπίζεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα διατύπωσης των στοιχείων σε ξένη γλώσσα (και όχι 

στην ελληνική) προκειμένου για συναλλαγές με το εξωτερικό καθώς και των τιμολογίων και 

στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίου για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας.  

 

Θεσπίζεται η κατ’ εξαίρεση αναγραφή του ξένου νομίσματος, στο οποίο γίνεται η συναλλαγή 

(και όχι σε ευρώ).  

 

Προβλέπεται για συναλλαγές με μη επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής αποστολής αντίτυπου των φορολογικών στοιχείων-παραστατικών που 

προορίζεται για τον πελάτη, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων.  

 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο 

ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την 

προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση 

παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή 

στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα 

του ενός αντίτυπα. 

 

Καταργείται η διάκριση επιχείρησης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών  

  

 

5.2) Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων
 

 

Προβλέπεται η τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, τα οποία αντιστοιχούν στα 

Β΄και Γ΄κατηγορίας αντίστοιχα.  

 

Το είδος των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) εξαρτάται από τη νομική 

μορφή της εταιρείας, το είδος της δραστηριότητας καθώς και το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων του υπόχρεου της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά:  
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1. Για ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ τηρούνται απλογραφικά και για 

ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ τηρούνται διπλογραφικά βιβλία.  

 

2. Διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται να τηρούν σε κάθε περίπτωση οι ημεδαπές και 

αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι 

αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των 

αναγκαστικών Νόμων 89/1967 (για την ακρίβεια του άρθρου 25 του Ν. 27/1975) και 

378/1968, τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της 

αμοιβαιότητας , καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν εγκατάσταση στην 

ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της ελληνικής 

επικράτειας ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.  

 

3. Απλογραφικά βιβλία τηρούνται από τους επιτηδευματίες που ασκούν συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, όπως ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος 

χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης 

κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975 καθώς και ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την 

εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

θέρμανσης.  

 

Απαλλάσσονται (με ορισμένες εξαιρέσεις) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 

αποδείξεων λιανικής, τα φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη 

ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή 

την παροχή υπηρεσιών αθροιστικά ή διαζευκτικά.  

 

Προβλέπεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης των αθεώρητων βιβλίων που ενημερώνονται 

μηχανογραφικά, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 

αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί 

από το φορολογικό έλεγχο.  

 

5.3) Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων 

 

Επέρχονται μεταβολές στις ημερομηνίες ενημέρωσης των βιβλίων, και συγκεκριμένα:  

 

1. Επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων:  

Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος (και όχι πλέον μέχρι τη 15η ημέρα) του επόμενου μήνα 

από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από 

τη διενέργειά τους, ενώ ορίζεται ότι η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη 

υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και  
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του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος.  

 

2. Επί τήρησης απλογραφικών βιβλίων, του βιβλίου εσόδων-εξόδων μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης 

υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.  

 

Ορίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού 

παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων κατ’ απώτατο όριο μέχρι την προθεσμία 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με εξαίρεση της αναλυτικής πληροφόρησης 

της παρ. 23 του άρθρου 4 (που αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις πρόσθετων βιβλίων). 

 

5.4) Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων  

 

Καταργείται γενικά η υποχρέωση για τους επιτηδευματίες θεώρησης των βιβλίων και των 

τιμολογίων, διατηρείται όμως μέχρι τις 31.12.2013 για τα στοιχεία διακίνησης (δελτία 

αποστολής) και τα στοιχεία αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας (Α.Π.Υ.).  

 

Δεν υπάρχει πάντως ρητή πρόβλεψη για την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής ή 

φορολογικού μηχανισμού του ν. 1809/88.  

 

Καθιερώνεται για τους επιτηδευματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποχρέωση τήρησης 

ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, που θα ενημερώνεται μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού 

ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών 

και ισολογισμού, των πληροφοριών που παρέχονται από όσα πρόσθετα βιβλία παραμένουν, 

και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.  

 

5.5) Κατάργηση Βιβλίων και Στοιχείων  

 

Καταργείται το βιβλίο αποθήκης. Η παρακολούθηση όμως των αποθεμάτων (για επιχειρήσεις 

με τζίρο άνω των 5.000.000 ευρώ) θα γίνεται μέσω του λογαριασμού 94 της αναλυτικής 

λογιστικής που προβλέπεται στο ΕΓΛΣ, ο οποίος αναφέρεται στα αποθέματα και στον τρόπο 

τήρησης των μερίδων αποθήκης.  

 

Καταργείται το βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.  
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Καταργείται η υποχρέωση καταχώρησης των συναλλαγών των υποκαταστημάτων με 

εξαρτημένη λογιστική σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις. Οι συναλλαγές τους καταχωρούνται 

στα βιβλία της έδρας εκτός από τις αγορές, πωλήσεις και ταμεία τα οποία παρακολουθούνται 

χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας.  

 

Καταργείται το δελτίο ποσοτικής παραλαβής και αντικαθίσταται από την υποχρέωση έκδοσης 

δελτίου αποστολής («ανάποδο δελτίο»). Καθιερώνεται υποχρέωση έκδοσης δελτίου 

αποστολής από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών επί ποσοτικής παραλαβής σε 

επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών 

από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, 

φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος 

απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των 

αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.  

 

Καταργείται η υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων και ισοζυγίων:  

 

1. Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών.  

2. Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών - αποθέτες, που περιέχει το 

βιβλίο αποθήκευσης.  

3. Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του 

υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου.  

4. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης από τον υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία.  

 

Καταργούνται όλα τα πρόσθετα βιβλία με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εκμεταλλευτών χώρου 

διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, 

γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και των γιατρών και οδοντιάτρων, στις οποίες 

απαιτείται, επί χειρόγραφης τήρησης, θεώρηση των πρόσθετων βιβλίων και, επί 

μηχανογραφικής τήρησης, η χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Η εν λόγω 

υποχρέωση καταργείται για τους ανωτέρω επιτηδευματίες από 1.1.2014.  

 

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής για μη εμπορεύσιμα αγαθά  

 

5.6) Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών  

 

Προβλέπεται ότι για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω απαιτείται η 

τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης 

του λήπτη του στοιχείου. Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία 3.000 

ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα 
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προϊόντα αυτά. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ 

των αντισυμβαλλομένων.  

 

Προβλέπεται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ του συναλλασσομένου στα εκδιδόμενα από 

τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή 

πληρωμών μετρητοίς, για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού 

άνω των 12.000 ευρώ. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου θα πρέπει να 

αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας.  

 

Προβλέπεται στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών 

συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, η υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ του εκδότη, του 

εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν. Επίσης, 

αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση 

οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού.  

 

Ορίζεται ότι το βάρος της απόδειξης των συναλλαγών φέρουν τόσο ο εκδότης όσο και ο 

λήπτης του στοιχείου και ορίζεται ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων 

μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που 

είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του φορολογικού απορρήτου.   

  

5.7) Έγγραφα Μεταφοράς και Λοιπά Στοιχεία Συναλλαγών  

 

Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης κατάστασης (μισθοδοτικής), αντί της έκδοσης αποδείξεων 

δαπανών, για την καταβολή αμοιβών σε μισθωτούς (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), οι 

οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε απεικόνιση συναλλαγών από άλλη αιτία και ορίζεται επίσης, 

απλοποιημένη διαδικασία καταβολής μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων μέσω τραπεζών.  

 

5.8) Μεταβατικές Διατάξεις  

 

Ορίζεται ότι οι διατάξεις για το δελτίο αποστολής, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τα 

έγγραφα μεταφοράς, καθώς και τα στοιχεία λοιπών συναλλαγών (άρθρα 5, 7 και 8 του νέου 

Κώδικα), θα ισχύσουν έως τις 31.12.2013 και θα τροποποιηθούν μετά από επαναξιολόγηση 

από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με σκοπό την 

περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των σχετικών διατάξεων.  

 

Προβλέπεται η κατάργηση από 1.1.2013 κάθε διάταξης αντίθετης στις διατάξεις των άρθρων 

1-13 του Ν. 4093/2012 σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά.  
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Παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές, που είχαν εκδοθεί μέχρι 

σήμερα για την εφαρμογή του ΚΒΣ.  

 

Ορίζεται ότι όπου γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του ΚΒΣ (π.δ. 186/92) νοούνται οι 

συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12 του Ν. 4093/2012, και επομένως, το άρθρο 5 του Ν. 

2523/1997 περί παραβίασης του ΚΒΣ θα εφαρμόζεται αναφορικά με την παραβίαση των 

διατάξεων του ΚΦΑΣ.  
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6.  Οι μεταβολές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) στον 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τον Ν. 4093 /12 

– Συνοπτική αναφορά των αλλαγών με αναφορά στις διατάξεις  

 

6.1) Άρθρο 1. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
2
 

1. Οι υπόχρεοι να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) χαρακτηρίζονται ως «υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών» αντί του 

όρου «επιτηδευματίες» που χρησιμοποιούνταν στον προηγούμενο κώδικα, τον Κ.Β.Σ. (άρθρο 

1). Η αλλαγή αυτή δεν προσφέρει κάτι συγκεκριμένο και δεν προσθέτει μια άλλη έννοια μιας 

και από το κείμενο των διατάξεων οι έννοιες αυτές είναι ταυτόσημες. Άρα λοιπόν, με τον όρο 

υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εννοείται ο επιτηδευματίας, όπως ακριβώς οριζόταν και 

στις προηγούμενες διατάξεις του Κώδικα, εννοείται κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα κατά τη φορολογία εισοδήματος, εννοείται κάθε 

πρόσωπο που χαρακτηρίζεται υποκείμενο σε ΦΠΑ (άρθρο 3ν. 2859/2000), δηλαδή κάθε 

πρόσωπο που ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα.  

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο επιτηδευματίας, η επιχείρηση, ο ελεύθερος 

επαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, ο υποκείμενος σε ΦΠΑ και ο υπόχρεος απεικόνισης 

συναλλαγών είναι ταυτόσημες έννοιες που αναφέρονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που λειτουργεί μια επιχείρηση, δηλαδή μια 

αυθύπαρκτη, αυτοτελή οικονομική μονάδα με ίδια βούληση. 

2. Κοινοπραξία: Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 

του Κ.Β.Σ., σχετικά με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες καθίστατο υπόχρεη η 

κοινοπραξία επιτηδευματιών. Τις υποχρεώσεις του Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την τήρηση βιβλίων, 

έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση έχει, σύμφωνα με την Εγκ. ΚΦΑΣ 

ΠΟΛ. 1004/4-1-2013, η κοινοπραξία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 293 του 

ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’ /11-4-2012) όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«1. Η κοινοπραξία είναι εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο 

Γ.Ε.Μ.Η. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και 

πτωχευτική ικανότητα. 

2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των μελών της 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύμβαση κοινοπραξίας μπορεί 

                                                 
2
 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 

Φορολογικό Ινστιτούτο σελ.16 
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να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα μέλη 

θα ευθύνονται εις ολόκληρον. 

3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο 

Γ.Ε.Μ.Η. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν οι διατάξεις για την ομόρυθμη εταιρία. 

4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις ειδικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες εκτός αν 

υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθμιση.» 

Στην κοινοπραξία μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 

αλλοδαπό, υπόχρεο ή μη εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ, και ο σκοπός της μπορεί να 

είναι η διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής πράξης, όχι απαραίτητα συγκεκριμένης και γενικά 

δεν απαιτείται η κάλυψη των προϋποθέσεων, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 

του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992).  

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 785 του Αστικού Κώδικα: «Εάν δικαίωμα 

ανήκει εις πλείονας από κοινού δεν ορίζεται άλλο τι, υφίσταται μεταξύ αυτών κοινωνία κατά 

ιδανικά μέρη» (Κοινωνία Αστικού Δικαίου άρθρα ΑΚ 785 – 805). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συγκύριοι κοινών πραγμάτων, εφόσον θέλουν να τα 

συνεκμεταλλευτούν μπορούν να ιδρύσουν επιχείρηση και να τηρήσουν βιβλία και στοιχεία με 

κοινή συμφωνία τους, όπου πρέπει να ορίσουν κυρίως το σκοπό, αλλά και λεπτομέρειες όσον 

αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους για την εκμετάλλευση του κοινού πράγματος.  

Δεν απαιτείται όμως συστατικό έγγραφο δημοσιευμένο νομότυπα (Εφ. Αθ. 3058/55). 

Τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί να είναι:  

 - Συνιδιοκτησία οικοπέδου στο οποίο από κοινού ανεγείρεται ξενοδοχείο, ενοικίαση 

επιπλωμένων διαμερισμάτων, χώρος κατασκήνωσης (camping) κ.λπ. 

 - Συνιδιοκτησία κτήματος, όπου μετατρέπεται σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 - Συνιδιοκτησία κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν σε πλειστηριασμό (από 

υπερθεματιστές) και από κοινού εκμετάλλευσή τους. 

 - Συνιδιοκτησία μηχανημάτων και από κοινού εκμετάλλευσή τους. 

 - Συνιδιοκτησία ακινήτων που ανεγέρθησαν από κοινοπραξία με σκοπό την πώλησή τους και 

στην συνέχεια λόγω διαφόρων γεγονότων αποφασίζεται από τους συγκύριους να τα 

εκμεταλλευτούν με μορφή επιχείρησης. 

 - Συνέχιση επιχείρησης από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος επιχειρηματία κ.λπ..  

Ως επωνυμία των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη: 

«Κοινωνία Αστικού Δικαίου» και να ακολουθούν όλα τα ονόματα των συγκύριων ή 

αντίστροφα. 
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Η βούληση των μετόχων της κοινωνίας Αστικού Δικαίου, ότι θα ασκήσουν στο όνομά της 

κερδοσκοπική επιχείρηση και συνεπώς θα καταστήσουν με τον τρόπο αυτό την κοινωνία 

επιτηδευματία, με το σκοπό την διενέργεια από αυτή φορολογητέων πράξεων, θα 

αποδεικνύεται από τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας, που θα υποβληθεί από τους μετόχους 

στο όνομα της κοινωνίας. 

Τέλος, οι κοινωνίες Αστικού Δικαίου, όταν είναι πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα 

υπαχθούν σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 

18 παρ. 1β και 21 του Ν. 1676/1986. 

Πρέπει να τονιστεί ότι για την κοινοπραξία εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 293 του Ν. 4072/2012, ανάλογα οι διατάξεις για την ομόρρυθμη 

εταιρία, και ότι οι κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του ΚΒΣ εξακολουθούν να ισχύουν (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1-2013). 

3. Τα αλλοδαπά πρόσωπα ή οι αλλοδαπές νομικές οντότητες που αποκτούν πραγματική – 

φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα (όπως γραφείο, κατάστημα, αποθήκη κλπ) καθίσταται 

υπόχρεοι πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ (άρθρο 1 παρ. 2).  

4. Τα αλλοδαπά πρόσωπα ή οι αλλοδαπές νομικές οντότητες που δεν έχουν εγκατάσταση στην 

Ελλάδα αλλά ανεγείρουν ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιούν 

προσθήκες ή επεκτάσεις σε ακίνητο καθίστανται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο 

στην περίπτωση που το ακίνητο αυτό είναι κυριότητάς τους και όχι τρίτου (άρθρο 1 παρ. 2)    

Επίσης σημειώνουμε ότι το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι 

μερικώς υπόχρεο εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1-2013. Τα 

αναφερόμενα στο προηγούμενη παράγραφο, για τήρηση βιβλίων και στοιχείων όταν 

ανεγείρεται ακίνητο ή πραγματοποιούνται σε ακίνητα στην Ελλάδα προσθήκες ή επεκτάσεις, 

δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δηλαδή για το αλλοδαπό 

δημόσιο, τις ξένες αποστολές και γενικά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

6.2) Άρθρο 2. Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών
3
 

5. Με τις διατάξεις του νέου κώδικα ορίζεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης σε ξένη γλώσσα των 

τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Το παραπάνω ισχύει και για  

τα στοιχεία που έχουν θέση τιμολογίου, καθώς και για τα τιμολόγια τα οποία είναι 

συνενωμένα με στοιχεία διακίνησης. Η δυνατότητα αυτή προέκυψε έμμεσα και από τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18
α
 του ΚΒΣ (άρθρο 2 παρ. 2). 

                                                 
3
 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 

Φορολογικό Ινστιτούτο σελ. 17  
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Η φορολογική αρχή έχει την δυνατότητα να ζητά, όταν το κρίνει απαραίτητο, μετάφραση των 

εκδιδόμενων από αυτόν σε ξένη γλώσσα στοιχείων, σε ορισμένες περιπτώσεις και από 

ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, η οποία επεκτείνεται στο σύνολο των 

στοιχείων αυτών είτε αυτά εκδίδονται για συναλλαγές εντός της χώρας (μόνο τιμολόγια) είτε 

για συναλλαγές εκτός της χώρας (οποιοδήποτε στοιχείο) (άρθρο 2 παρ. 2). 

6. «Ηλεκτρονικό τιμολόγιο» ορίζεται το τιμολόγιο που εκδίδεται και λαμβάνεται σε 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον 

ΚΦΑΣ πληροφορίες. Η έννοια του ηλεκτρονικού τιμολογίου, της αυθεντικότητας προέλευσής 

του και της ακεραιότητας του περιεχομένου του ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2.  

7. Με την αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, δεν απαιτείται έκδοση επιπλέον 

συνοπτικού έντυπου εγγράφου (δηλαδή εκτυπωμένου σε χαρτί), το οποίο να περιέχει τα 

στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και την συνολική αξία της συναλλαγής όπως προέβλεπαν 

για τις συναλλαγές με το εξωτερικό, οι διατάξεις που καταργήθηκαν του τελευταίου εδαφίου 

του άρθρου 18α  παρ. 6  του ΚΒΣ.   

Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να διασφαλίζεται 

με τη σήμανση αυτών και με την χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 

1809/1998 (άρθρο 2 παρ. 6 περ. γ΄).  

7. Ηλεκτρονική Απόδειξη. Εφόσον ο πελάτης λιανικής αποδέχεται την λήψη ηλεκτρονικών 

αρχείων, το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για αυτόν, 

μπορεί να μην αποστέλλεται σε χαρτί. Τα αρχεία αυτά περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις 

ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων 

(άρθρο 2 παρ. 6). 

9. Παρατείνεται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης στην φορολογική αρχή, η 

ενημέρωση όλων των βιβλίων, ημερολογίων και καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

καταστάσεων απογραφής καθώς και του λογαριασμού 94 (μερίδες αποθήκης),  σε περίπτωση 

βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού του  υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών (άρθρο 2 παρ. 7).        

Η παράταση αυτή ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η βλάβη αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις 

του ΚΒΣ, στην περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας του λογισμικού, δινόταν παράταση της 

προθεσμίας ενημέρωσης των βιβλίων έως δέκα ημέρες (άρθρο 25 παρ. 5 ΚΒΣ). 

Εξαίρεση στην παραπάνω παράταση ενημέρωσης και καταχώρισης των δεδομένων των 

συναλλαγών όλων των βιβλίων, αποτελούν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της 

παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ (Ιατροί, κέντρα αισθητικής, χώροι στάθμευσης, 

εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας κ.λ.π.). οι οποίοι, σε περίπτωση βλάβης, πρέπει 
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να καταχωρούν τα δεδομένα των συναλλαγών σε θεωρημένα έντυπα μέχρι την αποκατάσταση 

της βλάβης ή αδυναμίας λειτουργίας του λογισμικού.  

Η έκδοση στοιχείων, στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται με την χρήση χειρόγραφων 

στελεχών τα οποία είναι θεωρημένα μόνο αυτά για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους από 

τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. (άρθρο 2 παρ. 7, Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.  1004/4-1-2013). 

Από τις διατάξεις αυτές δεν τίθενται προϋποθέσεις τρόπου απόδειξης της βλάβης του 

μηχανήματος ή της λειτουργίας του λογισμικού και δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης 

στη ΔΟΥ που υπήρχε στις προηγούμενες διατάξεις. 

Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η παράταση να μην υπερβεί την προθεσμία υποβολής 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η επιχείρηση οφείλει  να αποκαταστήσει την βλάβη ή γενικά τη μη 

λειτουργία του λογισμικού της σε εύλογο χρονικό διάστημα για να μην δημιουργούνται 

θέματα στην όλη λειτουργία της επιχείρησης και του οποιουδήποτε ελέγχου. Το γεγονός των 

βλαβών αυτών πρέπει να αποδεικνύεται και να επαληθεύεται από τα πραγματικά περιστατικά 

και σε καμία περίπτωση λόγω βλάβης και της ενημέρωσης των βιβλίων δεν παρατείνεται ο 

χρόνος υποβολής των κατά περίπτωση δηλώσεων φορολογικών αντικειμένων.  

10. Στις διατάξεις του νέου ΚΦΑΣ δεν ορίζεται ρητά, ο τρόπος καταχώρησης, διόρθωσης ή 

διαγραφής, στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων.  

Στη λογιστική όμως, τηρούνται κάποιες αρχές και κανόνες εγγραφών, διαγραφών, διορθώσεων 

με μοναδικό γνώμονα τη μη παραποίηση των εγγραφών και την απόδειξή τους όταν τεθεί θέμα 

εσωτερικού ή εξωτερικού ή φορολογικού ελέγχου. Αυτονόητο επομένως είναι, ότι το ποσό και 

το κείμενο καταχωρείται, διορθώνεται ή διαγράφεται με τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει η 

καταχωρημένη συναλλαγή και η ταυτότητα αυτής. 

11. Η γενική υποχρέωση έκδοσης των στοιχείων σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα καταργήθηκε. 

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τις επιμέρους διατάξεις του νέου ΚΦΑΣ, για το τιμολόγιο 

(άρθρο 6 παρ. 1), την απόδειξη λιανικής (άρθρο 7 παρ. 1), τα έγγραφα μεταφοράς (άρθρο 8 

παρ. 13). Στις διατάξεις του νέου κώδικα δεν υπάρχει ρητή αναφορά για τον αριθμό των 

αντιτύπων του δελτίου αποστολής, της εκκαθάρισης και της απόδειξης αυτοπαράδοσης, 

αυτονόητο όμως είναι ότι πρέπει και τα στοιχεία αυτά να εκδίδονται τουλάχιστον διπλότυπα 

προκειμένου να διατηρείται το ένα αντίτυπο αυτών ως στέλεχος, το οποίο είναι και το 

δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του εκδότη και το μέσον να αποδείξει ο ίδιος την 

συναλλαγή έναντι του οποιουδήποτε (κατάργηση άρθρου 18 παρ. 3 ΚΒΣ)                

12. Επιτρέπεται η έκδοση των στοιχείων του ΚΦΑΣ (εισιτήρια μεταφορικών μέσων και 

θεαμάτων) με την χρήση δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων δεδομένου ότι δεν υφίσταται σχετική 

απαγορευτική διάταξη.  
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13. Εξακολουθεί να ισχύει χωρίς περιορισμούς η δυνατότητα του υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα από τον 

ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό. 

Καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ (αναγραφή του 

προορισμού και της ένδειξης «Δεν αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς» στα επιπλέον 

εκδιδόμενα αντίτυπα των στοιχείων διακίνησης αγαθών), για λόγους όμως ορθής διαχείρισης 

και ελεγκτικών επαληθεύσεων, είναι λογιστικά και διαχειριστικά ορθό να εξακολουθήσουν οι 

υπόχρεοι να αναγράφουν τον προορισμό στα επιπλέον αντίτυπα. Η προσθήκη στο περιεχόμενο 

των στοιχείων οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί αναγκαίο, δεν απαγορεύεται.  

14. Στοιχεία εκδότη:  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ΚΒΣ που όριζε τα στοιχεία του 

εκδότη που απαιτείται γενικώς να αναγράφονται στα εκδιδόμενα στοιχεία καταργήθηκε. Τα 

στοιχεία αυτά προκύπτουν από επιμέρους διατάξεις μόνο για το δελτίο αποστολής (άρθρο 5 

παρ. 5 ΚΦΑΣ) και την απόδειξη δαπάνης (άρθρο 8 παρ. 13 περ. β΄ ΚΦΑΣ), αλλά δεν 

προκύπτουν για όλα τα στοιχεία. Παρά τη νομοτεχνική αστοχία, αυτονόητο θεωρείται,  ότι σε 

όλα τα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τις ατομικές ή 

η επωνυμία για τις εταιρείες και εν γένει στα νομικά πρόσωπα, η διεύθυνση του επαγγέλματος 

και ο ΑΦΜ του εκδότη. Η αρμόδια ΔΟΥ δεν απαιτείται να αναγράφεται. Επίσης δεν γίνεται 

αναφορά πουθενά ούτε στα τιμολόγια για αναγραφή του ασκούμενου επαγγέλματος. Στις 

περιπτώσεις όπου η επωνυμία της επιχείρησης δηλώνει και το επάγγελμά της θα λέγαμε ότι 

δεν τίθεται θέμα, αλλά σε όλους τους άλλους το επάγγελμα (συνοπτική αναφορά) στη 

σφραγίδα – ταυτότητά της είναι χρήσιμο και για την ίδια την επιχείρηση και πολλές φορές και 

στους συναλλασσόμενους αυτής.  

15. Στις διατάξεις του ΚΦΑΣ δεν υπάρχει πρόβλεψη αρίθμησης. Η υποχρέωση ενιαίας 

αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των στοιχείων που εκδίδονται 

καταργήθηκε. Ως απλή αλλαγή σημειώνουμε ότι η αρίθμηση μπορεί να επαναληφθεί γενικά 

και μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ΔΟΥ.  

Δεν είναι όμως δυνατόν τα στοιχεία να μην φέρουν αρίθμηση, και αυτό είναι αυτονόητο για 

λόγους ταυτότητας, μοναδικότητας και αναγνώρισης των στοιχείων, τα οποία αποτελούν 

αποδεικτικά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων πραγματοποίησης της συναλλαγής και 

δικαιολογητικά καταχώρησης αυτών στα βιβλία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ακολουθείται 

αρίθμηση για την ταυτοποίηση της συναλλαγής έστω και με συνδυαστικά στοιχεία. Δεν θα 

είναι κατανοητό σε κανέναν να υπάρχει στοιχείο χωρίς αρίθμηση ή να υπάρχουν δύο ίδια 

στοιχεία με ίδιο αριθμό την ίδια ημερομηνία έκδοσης. 

16. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική διάταξη στον ΚΦΑΣ, μετά την 

κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, επιτρέπεται, χωρίς 

γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ, η χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών  για κάθε είδος 

στοιχείου. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται πλέον ως προϋπόθεση τα στοιχεία να φέρουν 
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διακριτικό σειράς, για λόγους όμως ορθής διαχείρισης και ελεγκτικών επαληθεύσεων, σκόπιμο 

είναι να υφίσταται το σχετικό διακριτικό  

17. Δεν απαιτείται η χειρόγραφη ή μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη των στοιχείων ή του 

προσώπου που ορίστηκε από αυτόν (κατάργηση άρθρου 18 παρ. 7 ΚΒΣ).  

18. Με την κατάργηση του άρθρου 18 παρ. 7 του ΚΒΣ δεν είναι υποχρεωτική γενικά η 

αναγραφή του τόπου έκδοσης των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα. Η υποχρέωση 

αυτή εξακολουθεί να υφίσταται στα στοιχεία διακίνησης (δελτίο αποστολής, ενυπόγραφη 

δήλωση μεταφοράς, έγγραφα μεταφοράς) όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες σχετικές 

διατάξεις.  

19. Στις διατάξεις του ΚΦΑΣ δεν υπάρχει πρόβλεψη αναγραφής της ημερομηνίας έκδοσης στα 

στοιχεία που εκδίδονται. Με βάσει επιμέρους διατάξεων για τα εκδιδόμενα τιμολόγια (άρθρο 6 

παρ. 9), τα δελτία αποστολής (άρθρο 5 παρ. 5 περ. ε΄) και τις φορτωτικές (άρθρο 8 παρ. 3) η 

υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτονόητο είναι, παρά τη νομοτεχνική αστοχία, 

ότι η ημερομηνία έκδοσης πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα στοιχεία ΚΦΑΣ (κατάργηση 

άρθρου 18 παρ. 7 ΚΒΣ).    

20. Επιτρέπεται, αφού δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική διάταξη, η χρήση κωδικών αριθμών 

στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών χωρίς να απαιτείται η τήρηση θεωρημένου μητρώου κωδικών αρίθμησης ή η  

καταχώριση των κωδικών αριθμών σε άλλο βιβλίο. Στις μερίδες αποθήκης (Λ.94), 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 ανά είδος.   

Με την παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι πρέπει να προκύπτουν από την απεικόνιση των 

συναλλαγών στα βιβλία, και από τα στοιχεία, συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των 

καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική 

πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο.  

21. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί  Η/Υ για την τήρηση των βιβλίων 

ή την έκδοση των στοιχείων δεν είναι υποχρεωμένος από τις διατάξεις να έχει αναλυτικό 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα και να το ενημερώνει με 

κάθε μεταβολή που επέρχεται στο λογισμικό.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ΚΦΑΣ είναι υποχρεωμένος όμως να 

θέτει στην διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., για όσο χρόνο απαιτηθεί, το κατάλληλο 

προσωπικό για την χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα 

πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε πληροφορία στον 
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φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην 

εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Την ίδια υποχρέωση 

έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων (άρθρο 2 

παρ. 8 ΚΦΑΣ, κατάργηση διατάξεων άρθρου 23 παρ. 1 ΚΒΣ). 

22. Στην μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, καταργήθηκε, σε περίπτωση 

λανθασμένης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών,  το ειδικό 

ακυρωτικό στοιχείο για ακύρωση εγγραφής. 

6.3) Άρθρο 3. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές
4
 

23. Το φυσικό πρόσωπο, που πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και ως παρεπόμενη 

απασχόληση, με εξαίρεση τον ελεύθερο επαγγελματία, εφόσον για τις συναλλαγές αυτές 

εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν θεωρείται υπόχρεος απεικόνισης 

συναλλαγών. Δηλαδή η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει και τους πωλούντες αγαθά 

(προϊόντα – εμπορεύματα) με την προϋπόθεση την έκδοση στοιχείων από τον 

αντισυμβαλλόμενο (τιμολόγιο αγοράς ή τίτλος κτήσης ή απόδειξη λιανικής).  Ο χαρακτηρισμός 

του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δε συναρτάται 

από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών (άρθρο 3 § 2, Εγκ. 

ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε 

ιδιώτες έστω και ευκαιριακά, είναι υπόχρεος του ΚΦΑΣ 

24. Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, είναι υπόχρεοι  εφαρμογής του, ορισμένα πρόσωπα  που με τις 

προηγούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. δε χαρακτηρίζονταν ως 

επιτηδευματίες. Τα πρόσωπα αυτά είναι: 

α) Το φυσικό πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπα της παραγράφου 1 

του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του ΦΠΑ 

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 εισόδημα του φορολογείται στη Ζ1 πηγή (ελευθέριο επάγγελμα). Εάν φορολογείται 

στη Ζ3 πηγή (μη κατονομαζόμενα) τότε μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 3, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές.  

Τα παραπάνω πρόσωπα από 1/1/2013 είναι υπόχρεα να υποβάλλουν δήλωση έναρξης 

εργασιών, και για πρώτη φορά, να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Για τη διευκόλυνση 

των υπόχρεων αυτών η δήλωση έναρξης εργασιών στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. μπορεί να 

                                                 
4 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 
Φορολογικό Ινστιτούτο σελ. 21 
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υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τον χρόνο έκδοσης του πρώτου φορολογικού στοιχείου προς τον 

αντισυμβαλλόμενο και όχι μετά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α..  

25. Στο ποσό των 5.000 ευρώ, ορίζεται το όριο ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης 

ετήσιας διαχειριστικής περιόδου και για αυτούς που πωλούν αγαθά και αυτούς που παρέχουν 

υπηρεσίες κάτω από το οποίο ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, φυσικό πρόσωπο 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. Τα 

πρόσωπα αυτά είναι υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ και έχουν όλες τις άλλες 

υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις του (έκδοση τιμολογίων, υποβολή καταστάσεων 

κ.λπ.) (άρθρο 3 παρ.3). 

26. Τα φυσικά προσώπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α'77), των 

οποίων η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κόρους γίνονται 

πλέον υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής, αποκτώντας  όλες τις υπο-

χρεώσεις των άλλων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. 

27. Εξακολουθούν και είναι υπόχρεα στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων 

λιανικής βάσει του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής 

περιόδου τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή 

υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων υπόχρεων ή μη, με 

τροποποίηση που έγινε στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 3. του ΚΦΑΣ και ισχύει από 1-1-

2013, γεγονός που συνεπάγεται ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν επήλθε αλλαγή ως προς τα 

πρόσωπα αυτά. 

28. Τυπικά παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα που τηρούσαν πρόσθετα βιβλία βάσει των 

διατάξεων του ΚΒΣ που ίσχυαν και που δε έχουν πλέον υποχρέωση αναλυτικής 

πληροφόρησης της παρ. 23 του όρθρου 4 του ΚΦΑΣ (άρθρο 3 παρ. 3). η δυνατότητα 

απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, στην  ουσίας όμως τους καταλαμβάνει η διάταξη 

εξαίρεσης όσων παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση, (άρθρο 3 παρ. 3 και 

προηγούμενη περίπτωση)  

29. Οι πλανόδιοι λαχειοπώλες μπορούν να απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων βάσει του 

ύψους των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, συμφωνά με το 

άρθρο 3 παρ. 3 του ΚΦΑΣ. Καταργείται η ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων 

απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των πλανόδιων λαχειοπωλών (κατάργηση σχετικής φράσης 

άρθρου 2 παρ. 5 ΚΒΣ). 

30. Τα πρόσωπα που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 3 παρ. 

3) είναι υπόχρεα στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής βάσει του ύψους 

των ακαθαρίστων εσόδων τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο   

31. Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη 

σύσταση τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση (άρθρο 3 παρ. 
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5). Δηλαδή καταργείται η δυνατότητα καταχώρισης των εξόδων αυτών σε βιβλία που 

θεωρούνται για το σκοπό αυτό στο όνομα του ιδρυτή με μνεία της υπό σύσταση επιχείρησης 

(κατάργηση σχετικής διάταξης άρθρου 10 παρ. 2 ΚΒΣ). 

6.4) Άρθρο 4. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.
5
 

32. Διάκριση των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. σε απλογραφικά και διπλογραφικά 

βιβλία αντί   βιβλία Β΄ (εσόδων - εξόδων) και Γ΄ κατηγορίας (λογιστικά) αντίστοιχα (άρθρο 4 

παρ. 1). 

33. Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) ρητά ορίζεται ότι είναι υπόχρεες στην 

τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Αυτό ισχύει από την έναρξη της νέας αυτής εταιρικής μορφής 

αφού με την παράγραφο 11 του άρθρου 116 του ν. 4072/2012, ορίστηκε ότι οι εκάστοτε 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1150/14-6-2012) (άρθρο 4 παρ. 2). 

34. Από 1-1-2013, απαλλάσσονται, από την υποχρεωτική τήρηση λογιστικών βιβλίων, 

ανεξάρτητα από τον τζίρο τους, οι εξής κατηγορίες υπόχρεων: 

α). - Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, 

 - οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,  

 - οι αλλοδαπές επιχειρήσεις με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας,   

 - οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί καθώς και 

 - οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας 

περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, 

που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

β). οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές 

εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις 

δραστηριότητές τους 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' (άρθρο 4 παρ. 2 

ΚΦΑΣ - κατάργηση περ. β', γ'. δ' άρθρου 4 παρ. 2 ΚΒΣ) 

Όσα από τα πρόσωπα αυτά ακολουθούσαν διαχειριστική περίοδο που έληγε ή λήγει μετά την 

1/1/2013 (π.χ. 30/6/2013) συνέχισαν ή θα συνεχίσουν να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας μέχρι τη 

λήξη της διαχειριστικής τους "περιόδου και από την επομένη (π.χ. από 1/7/2013) εντάχθηκαν  ή 

                                                 
5
 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 

Φορολογικό Ινστιτούτο σελ. 23 
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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. (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013). 

35. Κατ' εξαίρεση μπορούν, να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

που δεν έχουν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρουν ακίνητο 

κυριότητάς τους εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο 

προσθήκες ή επεκτάσεις (άρθρο 4 παρ. 2). 

36. Οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά 

έχουν πραγματική - φυσική εγκατάσταση (γραφείο, αποθήκη, κ.λπ.), και τηρούν βιβλία Β' 

κατηγορίας με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. που καταργούνται από 1/1/2013, 

εντάσσονται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και οι σχετικές αποφάσεις του προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ. παύουν να ισχύουν (Εγκ, ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). 

37. Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, σε περίπτωση 

διατήρησης άλλου κλάδου πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για τον κλάδο αυτό 

τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχούν στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου (άρθρο 

4 παρ. 3 περ. β'). 

38. Ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, από την έναρξη των 

εργασιών του, εντάσσεται, όπως ίσχυε και με τις διατάξεις του ΚΒΣ, ο πρατηριούχος υγρών 

καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

(άρθρο 4 παρ. 3 περ. γ'). 

Αυτό ισχύει και για την εμπορία υγραερίου ως καύσιμο κίνησης από τα πρατήρια υγρών 

καυσίμων, με τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, αφόυ δεν θεωρείται  ως 

άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-

2013). 

39. Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών 

αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανόδια και ο 

εκμεταλλευτής κινητής καντίνας εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδά τους, μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής ένταξής τους στα απλο-

γραφικά βιβλία, (άρθρο 6 παρ. 4 ΚΦΑΣ - κατάργηση περιπτώσεων άρθρου 4 παρ. 3 ΚΒΣ). 

40. Καταργείται το ειδικό όριο των 5.000.000 ευρώ για την ένταξη στα διπλογραφικά βιβλία 

των Ο.Ε., Ε.Ε., των κοινωνιών αστικού δικαίου, των αστικών εταιρειών και των κοινοπραξιών 

που ασχολούνται με ανέγερση και πώληση οικοδομών και στις οποίες δε συμμετέχει πρόσωπο  

της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.  
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Το όριο αυτό καταργείται και για τους υπόχρεους φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το 

ίδιο αντικείμενο εργασιών (κατάργηση σχετ, διατάξεων άρθρου 4 παρ. 7 ΚΒΣ).  

Οι παραπάνω υπόχρεοι εντάσσονται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων βάσει του γενικά 

οριζομένου ορίου (1.500.000 ευρώ) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. 

41. Για τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδά του από 

πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε 5.000.000 

ευρώ ανά λογαριασμό το βιβλίο αποθήκης αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση τήρησης 

μόνο του λογαριασμού 94 και στους υπολογαριασμούς αυτού τηρούνται οι μερίδες αποθήκης. 

Παύει, ως εκ τούτου, να ισχύει το όριο των 6.500.000 ευρώ, σε σύγκριση με την προϊσχύουσα 

υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τους εξαγωγείς (ποσοστό εξαγωγών άνω του 

80%). 

Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση αυτή, στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής χρήσης 

με βάση τα έσοδα της προηγούμενης, και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση αυτή ανά 

λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας). Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 

όταν σε κάποια χρήση δεν υπερβαίνει το όριο τήρησης του ποσού των 5.000.000 ευρώ για ένα 

λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας) διακόπτει την τήρησή του από την επόμενη 

χρήση για τα αγαθά του λογαριασμού. 

Σε μία επιχείρηση είναι δυνατόν ο βιομηχανικός – βιοτεχνικός κλάδος να τηρεί μερίδες 

αποθήκης και ο εμπορικός να μην τηρεί, γιατί το όριο που τίθεται είναι τα 5.000.000 ως 

ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης, ανά λογαριασμό: 

 Λ.70:  Πωλήσεις Εμπορευμάτων 

 Λ.71:  Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων και Ημιτελών 

Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προβλέπεται να καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς 72 έως 78 του Ε.Γ.Λ.Σ. και το όριο τήρησης για μερίδες αποθήκης δε 

διαφοροποιείται εάν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται λιανικά ή χονδρικά, εάν τα αγαθά 

πωλούνται στην Ελλάδα ή εξάγονται στο εξωτερικό. 

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όλους τους υπόχρεους ανεξάρτητα από την 

υποχρέωση ή μη εφαρμογής της 9
ης

 ομάδας λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.  ή την απαλλαγή τους 

από αυτήν. Επιπλέον κατά πάγια θέση της Διοίκησης τα ακαθάριστα έσοδα από την 

συμπτωματική πώληση πρώτων υλών προσαυξάνουν τυχόν άλλα έσοδα του κλάδου εμπορίας 

για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013 

Ακόμη λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου για την υποχρέωση τήρησης 

μερίδων αποθήκης οι τόκοι λόγω πίστωσης του τιμήματος, οι τόκοι υπερημερίας, τα 

παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνει ο πωλητής τον αγοραστή όπως τα έξοδα 
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προμήθειας, μεταφορικά, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης κλπ γιατί αυξάνουν την τιμή 

πωλούμενων αγαθών και είναι έσοδα των λογαριασμών 70 ή 71. 

42. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και του βιβλίου παραγωγής – 

κοστολογίου καταργείται. Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του ΚΦΑΣ πρέπει να δίνονται στον έλεγχο όλα τα δεδομένα προσδιορισμού του 

κόστους παραγωγής όταν ζητηθούν από αυτόν (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013). 

43. Παρέχεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης με μία εγγραφή, των ημερήσιων 

ακαθαρίστων εσόδων, ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι, 

όταν ζητηθεί από τον έλεγχο, θα 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» ανάλογα με την 

περίπτωση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στα απλογραφικά και στα διπλογραφικά βιβλία 

(άρθρο 4 παρ. 9). 

44. Καταργήθηκε με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ η υποχρέωση τήρησης διοικητικών βιβλίων των 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Όμως η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται από τους ν. 2190/1920 

και 3190/1955 αντίστοιχα (άρθρο 7 παρ. 5 ΚΒΣ). 

45. Σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και παρά την κατάργηση του ΚΒΣ (παρ. 2 άρθρου 27), 

η υποχρέωση σύνταξης απογραφής έναρξης από τον υπόχρεο που πρόκειται να τηρήσει για 

πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά διπλογραφικά βιβλία, εξακολουθεί να υφίσταται . Η 

απογραφή αυτή συντάσσεται στις προθεσμίες που ισχύουν για την απογραφή λήξης (Εγκ. 

ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). 

46. Αποτίμηση. Δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων 

της απογραφής παρά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ΚΒΣ, αφού ισχύουν οι 

κανόνες  αποτίμησης του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), χωρίς να επέρχεται ουσιαστική 

μεταβολή στον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων της απογραφής (άρθρο 4 παρ. 10.2).  Οι 

διατάξεις αυτές δε θέτουν περιορισμό για την αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης, 

επιφυλασσομένων όμως άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν. 2190/1920. 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 ΚΦΑΣ. 

Όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των μενόντων αποθεμάτων, των ετοίμων προϊόντων και 

της παραγωγής σε εξέλιξη, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., οι 

σχετικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 12 Ν.3301/4), είναι ίδιες με εκείνες της παραγράφου 2 του 

άρθρου 28 του ΚΒΣ. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ο ανωτέρω επιτηδευματίας, προσδιορίζει 

το κόστος των ιδιοπαραχθέντων, ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη και 

αποτιμά τα μένοντα των αποθεμάτων αυτών με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π.        
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47. Η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων καταργείται. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 14, 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 (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). 

48. Η καταχώρηση των αποθεμάτων γίνεται στο βιβλίο απογραφών με το είδος, τη μονάδα 

μέτρησης, την ποσότητα καθώς και, μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων του ΚΦΑΣ, 

με την κατά μονάδα αξία στην οποία αποτιμήθηκε κάθε είδος καθώς και με τη συνολική του 

αξία (άρθρο 4 παρ. 10.2. περ. α'). 

49. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό 

αποτέλεσμα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της 

έδρας ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους ή τη χιλιομετρική τους απόσταση από την έδρα. Τα 

δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα 

ή στον αποθηκευτικό χώρο (άρθρο 4 παρ. 10.2 περ. α' - άρθρο 27 παρ. 3 ΚΒΣ). 

50. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται μόνο τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις 

εγκαταστάσεις του κατ' είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από 

άλλα βιβλία. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 27 παρ. 7 ΚΒΣ), οριζόταν η 

υποχρέωση καταχώρισης όλων των περιουσιακών στοιχείων τρίτων. (άρθρο 4 παρ. 10.2 περ. 

δ'). 

51. Εξακολουθεί να γίνεται δεκτό ότι τα αποθέματα όλων των αποθηκευτικών χώρων που 

βρίζονται στο ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα ή άλλο υποκατάστημα ή άλλο 

αποθηκευτικό χώρο μπορούν να καταχωρούνται ενιαία στο βιβλίο απογραφών ή στις 

καταστάσεις απογραφής (άρθρο 4 παρ 10.2 περ. α' - άρθρο 27 παρ. 3 ΚΒΣ - Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 

1004/4-1-2013). 

52. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να 

τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο. Με τις διατάξεις της παρ. 11 

του άρθρου 4 ορίζεται ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά 

βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά, υποχρεούνται να τηρεί 

ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα: 

 - του τελευταίου προσωπικού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων. 

 - των ημερολογίων 

 - του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού 
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 - των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 (πρόσθετα βιβλία εάν είναι υπόχρεος), 

και  

 - του μητρώου παγίων. 

Ουσιαστικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ως άνω αρχεία που 

ήδη υπάρχουν και έχουν ολοκληρωθεί στο χρόνο λήξης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

η οποία υποβλήθηκε με βάση αυτά τα δεδομένα.    

Δηλαδή αποθηκεύονται ανά χρήση, τα πιο πάνω δεδομένα τα οποία τηρούνται 

μηχανογραφικά. Εάν ορισμένα από τα βιβλία, καταστάσεις, ή οι πληροφορίες της παραγράφου 

23 του άρθρου 4
6
, (πρόσθετα), τηρούνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομένα αυτών δεν 

αποθηκεύονται στον φάκελο αυτό. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν υποβάλλεται στην ΔΟΥ και τα δεδομένα του δίνονται  άμεσα 

στον έλεγχο όταν ζητηθούν από αυτόν. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1-2013. 

53. Τα ημερολόγια ενημερώνονται με τα δικαιολογητικά ή παραστατικά που λαμβάνονται ή 

εκδίδονται  μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη τους. Αυτή η 

προθεσμία, που αφορά και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο, δε μπορεί να υπερβεί την 

εμπρόθεσμη υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δηλαδή την 20η
7
 ημέρα του μήνα, 

εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ή την τελευταία ημέρα του μήνα, εφόσον προκύπτει 

μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο (ΑΥΟ ΠΟΑ. 1267/2011 - άρθρο 4 παρ. 12 περ. α'). 

54. Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται στον ίδιο χρόνο με τον χρόνο ενημέρωσης των 

ημερολογίων, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και όχι αργότερα από την προθεσμία 

υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων καθώς και το κόστος 

αναλωθέντων υλών προστίθενται στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, δηλαδή μία 

φορά στο έτος και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος, όταν δεν 

τηρείται η ομάδα 9 ή τηρείται αυτή σε ετήσια βάση (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013). 

                                                 
6
 Παρ.23 άρθρου 4: «Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών…., εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, 

εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και 
οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του 
στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση των 
πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώρηση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα, ή επί μηχανογραφικής 
τήρησης, με την χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν.1809/1988(Α΄222). Η παρούσα παράγραφος 
παύει να ισχύει από την 1

η
 Ιανουαρίου 2014».            

7
 Με την ΑΥΟ 1129/3-6-2013 (τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1267/30-12-2011) καθορίστηκε ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του ΑΦΜ, η εικοστή (20) του μήνα που 
ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, δηλαδή συντομεύεται ο χρόνος υποβολής κατά έξι (6) ημέρες και καταργείται 
ως ημερομηνία υποβολής η 26 του επόμενου μήνα. Η αλλαγή αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευση της 
απόφασης, καταλαμβάνει όλες τις περιοδικές δηλώσεις από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά. Έτσι, για μεν 
τις περιοδικές δηλώσεις των επιχειρήσεων και λοιπών προσώπων που υποβάλουν μηνίαια για τον μήνα Μάιο θα 
υποβληθούν ΜΕΧΡΙ 20/6/2013 και  για δε τους τηρούντες βιβλίο Εσόδων Εξόδων για το δεύτερο τρίμηνο θα 
υποβληθούν ΜΕΧΡΙ 20/7/2013 



 30 

55. Οι εγγραφές και το κλείσιμο του ισολογισμού δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν 

μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 4 παρ.12 περ. 

δ'). Με τις διατάξεις που ίσχυαν (άρθρο 17 § 8 ΚΒΣ), το κλείσιμο του ισολογισμού 

πραγματοποιούνταν βάσει προθεσμιών, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.  

56. Η αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων ενημερώνονται στο 

βιβλίο απογραφών μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με 

τις διατάξεις που ίσχυαν (άρθρο 27 παρ 3 ΚΒΣ), η ενημέρωση αυτή γινόταν μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ'). 

57. Δεν δίνεται δυνατότητα παράτασης της ενημέρωσης των βιβλίων με γνωστοποίηση στον 

προϊστάμενο της ΔΟΥ της έδρας. Καταργείται το άρθρο 17 παρ. 6 του ΚΒΣ με το οποίο 

δινόταν η δυνατότητα παράτασης για μία φορά εντός της διαχειριστικής περιόδου μέχρι 

πενήντα ημερών καθώς και για κάθε επόμενη φορά εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου με  

απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αναμένεται από τους Λογιστές όπως το Υπουργείο 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, γιατί θα υπάρξουν πραγματικά περιστατικά με πρώτο τις 

ασθένειες των λογιστών και δε θα μπορούν να ενημερωθούν εμπρόθεσμα τα βιβλία. 

58. Οι συναλλαγές των υποκαταστημάτων με εξηρτημένη λογιστική, και ειδικά οι αγορές οι 

πωλήσεις και το ταμείο,  καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερίδα στα βιβλία της έδρας μέχρι την 

προθεσμία ενημέρωσης αυτών. Οι συναλλαγές όμως των υποκαταστημάτων που εξάγουν 

αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, παρακολουθούνται στα διπλογραφικά βιβλία που αυτά 

τηρούν και εξάγουν τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνουν στα βιβλία της έδρας και 

εννοείται εντός της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού (άρθρο 4 παρ. 15).  

 59. Η έννοια του υποκαταστήματος δεν ορίζεται στις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ, αλλά οι 

διατάξεις αναφέρονται σε υποκαταστήματα και αποθήκες. 

Αφού κακώς ο νομοθέτης δεν όρισε την έννοια αυτή προς αποφυγή διενέξεων και 

αμφισβητήσεων, πρέπει να κατευθυνθούμε στην έννοια του υποκαταστήματος όπως ίσχυε με 

τις προηγούμενες διατάξει του ΚΒΣ, οι οποίες συμβαδίζουν και με την έννοια που κατά κοινή 

πείρα γίνεται δεκτή και που ακολούθως παραθέτω: 

Υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση εκτός της έδρας (κεντρικού), στο 

οποίο λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα
8
. 

Επίσης σημειώνουμε ότι με το μη ορισμό συγκεκριμένης έννοιας στις διατάξεις, δεν είναι 

δυνατόν να θεωρηθεί ένας άλλος χώρος (π.χ. αποθήκη) ότι μόνη η διενέργεια πληρωμών ή 

εισπράξεων ή λήψη συναλλαγματικών ή επιταγών, εφόσον αυτά εκτελούνται σε εκτέλεση 

συναφθεισών ήδη σχετικών συμβάσεων, τον καθιστά ως υποκατάστημα. 

                                                 
8
 Επιπλέον κατά το ΣτΕ (απόφαση 594/79) ένας χώρος δεν χαρακτηρίζεται υποκατάστημα εάν διενεργείται σε 

αυτόν απλή παράδοση ή παραλαβή εμπορευμάτων. 
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60. Με την κατάργηση άρθρου 9 παρ. 5 ΚΒΣ, στην περίπτωση υποκαταστήματος το οποίο δεν 

εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα, δεν απαιτείται γνωστοποίηση για την ενσωμάτωση των 

δεδομένων των βιβλίων του, αντί στα βιβλία της έδρας, στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος 

που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα και σχετίζεται με αυτό. Τα δεδομένα αυτά εμφανίζονται 

διακεκριμένα από τα δεδομένα του υποκαταστήματος αυτού (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-

2013). 

61. Δεν δίνεται η δυνατότητα μη τήρησης ή κατά διαφορετικό τρόπο τήρησης όλων ή 

μερικών βιβλίων του υποκαταστήματος και του αποθηκευτικού χώρου, αφού στην ουσία δεν 

υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Η δυνατότητα αυτή δινόταν με διατάξεις του ΚΒΣ με 

αίτηση του υπόχρεου στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας (κατάργηση άρθρου 9 παρ. 6 ΚΒΣ). 

Πρόβλημα πιθανόν να δημιουργηθεί για κάποιο πρόσθετο βιβλίο που πρέπει να τηρείται στο 

υποκατάστημα και ίσως σε κάποιο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική. 

62. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων προστίθενται δύο νέες στήλες για την καταχώρηση των 

εσόδων από την πώληση βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας (άρθρο 4 παρ.17). 

63. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και σε ιδιαίτερες στήλες του, και όχι σε ιδιαίτερο χώρο, 

καταχωρούνται η αξία αγοράς και πώλησης των πάγιων στοιχείων, οι αυτοπαραδόσεις αγαθών 

και οι ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πράξεις αυτές. Το 

ποσό των πράξεων αυτών αναλύεται κατά τον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του 

τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερες στήλες 

καταχωρούνται επίσης τα έσοδα και τα έξοδοι που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου 

(πράξεις για τις οποίες εκδίδεται εκκαθάριση) (άρθρο 4 §17).  

64. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων πραγματοποιείται η καταγραφή των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις, 

μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος. Στα στοιχεία που 

καταχωρούνται προστίθενται, εκτός από αυτά που ίσχυαν, και η ημερομηνία κτήσης του 

παγίου, το αντίστοιχο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του και η αναπόσβεστη αξία 

του (άρθρο 4 παρ. 19 - Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013). Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

πλέον η αναγραφή της αξίας πώλησης των παγίων στοιχείων στον ιδιαίτερο χώρο των 

αποσβέσεων, αυτονόητο είναι ότι η αξία και ο ΦΠΑ αυτής αναγράφονται στις αντίστοιχες 

στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων. 

65. Δεν απαιτείται η παρακολούθηση σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων των 

κεφαλαίων, δανείων, καθώς και των εισπράξεων ή των καταβολών που γίνονται για τη μερική 

ή ολική εξόφληση τους (κατάργηση περ. δ' του άρθρου 6 παρ. 4 ΚΒΣ).  

66. H ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου 

μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της 

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. δηλαδή την 20η ημέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής 

δήλωσης (Απρ - Ιουλ - Οκτ - Ιαν), εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ή την τελευταία 
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ημέρα του μήνα (Απρ - Ιουλ - Οκτ - Ιαν), εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο 

(ΑΥΟ ΠΟΑ. 1267/2011 -άρθρο 4 παρ. 18). Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις  που ίσχυαν 

(άρθρο 17 παρ. 1 ΚΒΣ), η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων πραγματοποιούνταν μέχρι 

τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του παραστατικού. 

67. Η ανάλυση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων 

καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό έως τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή υπήρχε και 

με τις διατάξεις του ΚΒΣ, πρέπει όμως στην ανάλυση αυτή να περιλαμβάνονται πλέον όλα τα 

δεδομένα, όπως αναφέρονται σχετικά στην παρ. 17 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, ανάλογα με τις 

ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την 

συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του 

(άρθρο 4 παρ. 18). 

68. Η υποχρέωση τήρησης μηνιαίας κατάστασης για την μηχανογραφικής τήρησης του βιβλίου 

εσόδων – εξόδων, καταργήθηκε από 1-1-2013.  Σημειώνεται ότι θα εκτυπωθεί θεωρημένη 

μηνιαία κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Δεκέμβριο του 2012 (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1 

-2013). 

69. Ορίζονται ρητά τα περιουσιακά στοιχεία (εμπορεύματα, προϊόντα, ημιέτοιμα, οι Α' και Β' 

ύλες υλικά συσκευασίας) τα οποία πρέπει να καταχωρούνε στο βιβλίο απογραφών για τους 

τηρούντες βιβλίο εσόδων - εξόδων. Τα στοιχεία που καταχωρούνται ανήκουν στην κυριότητα 

του και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, κατά την 31/12 κάθε 

έτους (άρθρο 4 παρ. 20). 

70. Τα αγαθά του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου, επί τήρησης απλογραφικών 

βιβλίων, καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία ή τη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του υποκαταστήματος ή του 

αποθηκευτικού χώρου. Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταχώρησης σε διπλότυπες 

καταστάσεις της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται 

σε διαφορετικό νομό, σε διαφορετικό νησί ή σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα 

χιλιομέτρων από την έδρα. Προϋπόθεση αποτελεί να δίνονται τα δεδομένα αυτά άμεσα στον 

έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. Το βιβλίο 

ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, μέχρι την 20
η
 Φεβρουαρίου 

του επομένου έτους, και η αξία τους τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 4 παρ. 20). 

71. Εξακολουθεί να γίνεται δεκτό ότι εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον ίδιο ή σε 

συνεχόμενο κτιριακό χώρο αντιμετωπίζονται ως μία εγκατάσταση για την απογραφή (άρθρο 4 

παρ. 20 - άρθρο 27 παρ. 3 ΚΒΣ - Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

72. Η καταχώριση της απογραφής κατ’ αξία πραγματοποιείται μέχρι το χρόνο της 

εμπρόθεσμες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 4 παρ. 20). Κατά 
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ποσότητα η ενημέρωση παραμένει στις  20 του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή για λήξη χρήσης 31/12 η ποσοτική ενημέρωση γίνεται στις 

20/2. Με τις διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 6 παρ. 6 ΚΒΣ), πραγματοποιούνταν κατά ποσότητα 

και αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου κάθε έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία 

υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά 

περίπτωση. 

73. Οι σχετικές αποφάσεις περί απαλλαγής ορισμένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών
9
 

(της Β' κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής κατά την 

31/12, εξακολουθούν να ισχύουν (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1 -2013).  

74. Σε όλους τους υπόχρεους φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (δηλαδή και στους  

τηρούντες απλογραφικά και στους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία) παρέχεται η  νέα 

δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μία έγγραφη) των ημερήσιων ακαθαρίστων 

εσόδων, ανεξάρτητα από το είδους και την σειρά των στοιχείων με την προϋπόθεση ότι, όταν 

ζητηθεί από τον έλεγχο, θα 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 

(άρθρο 4 παρ. 21). 

75. Στο υποκατάστημα, και όχι στις πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, τηρείται βιβλίο εσόδων – 

εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με δυνατότητα μη τήρησής του, εφόσον οι 

αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο 

εσόδων – εξόδων της έδρας,  από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου 

υποκαταστήματος. Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων – εξόδων, τα 

δεδομένα του καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας 

έως την προθεσμία ενημέρωσής του. (Βλέπε σχετικά την περ. 69 παραπάνω) (άρθρο 4 παρ.  

22). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 17 παρ. 5 περ. α' ΚΒΣ), η 

ενσωμάτωση των δεδομένων στα βιβλία της έδρας πραγματοποιούνταν το αργότερο μέχρι τη 

15η ημέρα του μήνα υποβολής των κατά περίπτωση φορολογικών δηλώσεων. 

76. Η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων αντικαθίσταται από την υποχρέωση παροχής 

ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης 

συναλλαγών, όπως ορίζεται σχετικά από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του 

ΚΦΑΣ. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, 

τους πιο κάτω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών: τον εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή 

φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, 

χώρων στάθμευσης καθώς και τους γιατρούς και οδοντιάτρους (άρθρο 4 § 23). Η διασφάλιση 

                                                 
9
 (Α.Υ.Ο.1136801/1351/ΠΟΛ.1308/5-12-95 Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1328/20-12-96(ΦΕΚΒ’1189) Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1326/17-12-97(ΦΕΚ 

Β’11), Εγκ.1142775/1435ΠΟΛ.1321/21-12-1995, Α.Υ.Ο.1144878 /973ΠΟΛ.1315/29-12-1998, Α.Υ.Ο.1120074/948 
ΠΟΛ.1261/24-12-99,  Α.Υ.Ο.1114729/1049/ ΠΟΛ.1302/14-2-2000, Α.Υ.Ο.1113823/1003ΠΟΛ.1378/21-12-2001, 
Α.Υ.Ο.1103881/932/ΠΟΛ. 1290/27-12-2002 και 1114801/1370ΠΟΛ.1137/22-2-2003, Α.Υ.Ο.1100938/845ΠΟΛ.1134 
/14-12-2004 και Α.Υ.Ο.1120102/839/ΠΟΛ.1152/2007, Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1198/27-12-2010)      
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των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την χειρόγραφη καταχώρηση σε θεωρημένα έντυπα, ή 

για την μηχανογραφική τήρησή του, με την χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του 

ν.1809/1988(Α’222)       

77. Δεν είναι υπόχρεοι παροχής πληροφόρησης της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ οι 

παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για την θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων 

οδηγών επειδή δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκπαιδευτηρίου (Εγκ. ΚΦΑΣ 

ΠΟΑ.1004/4-1 -2013). 

78. Καταργούνται τα λοιπά πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΒΣ και συγκεκριμένα: 

 -  το βιβλίο επενδύσεων (άρθρο 10 παρ. 3,4 ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρείτο από τον εκμεταλλευτή διαγνωστικού κέντρου 

(άρθρο 10 § 5 περ. δ' ΚΒΣ). 

 -  το βιβλίο εκπαιδευόμενων οδηγών (άρθρο 10 παρ. 5 περ. στ' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών που τηρούνταν από τον επισκευαστή ηλεκτρικών ή 

ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων (άθρο10 παρ.5 περ. ζ ΚΒΣ). 

 - το δελτίο εισαγωγής και το βιβλίο αποθήκευσης που τηρούνταν από τον  εκμεταλλευτή 

ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων  (άρθρο : 10 παρ. 5 περ. η' 

ΚΒΣ.). 

 - το βιβλίο εισερχομένων που τηρείτο από το συνεργείο επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων 

μηχανημάτων (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ι' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο διάθεσης λαχείων που τηρείτο από τον πράκτορα κρατικών λαχείων (άρθρο 10 

παρ. 5  περ. ιβ' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο εισερχομένων που τηρείτο από το συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών 

θαλάσσης (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιγ' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο πελατών που τηρείτο από το φυσιοθεραπευτή και τους ασκούντες παραϊατρικό 

επάγγελμα (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιδ' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών που τηρείτο από την επιχείρηση πώλησης 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων κλπ (άρθρο 10 παρ. 5 περ. 

ιε' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο έργων που τηρείτο για κάθε μηχάνημα από τον εκμεταλλευτή αυτοκινούμενων 

μηχανημάτων έργων (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιζ' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο κίνησης οχημάτων που τηρείτο από τις επιχειρήσεις ενοικίασης : αυτοκινήτων, 

μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιη' ΚΒΣ). 

 - το βιβλίο ή το διπλότυπο δελτίο εντολών που τηρούνταν από το μεσίτη αστικών συμβάσεων 

(άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιθ' ΚΒΣ). 

Καταργείται επίσης το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, το οποίο οριζόταν από την 

Α.Υ.Ο.1041614/324/ΠΟΛ1100/4-4-1995 (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). 
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 79. Στον ΚΦΑΣ δεν υπάρχουν διατάξεις για την διαχειριστική περίοδο και ισχύουν αυτές του 

άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994)., οι οποίες είναι ίδιες με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ, εκτός ενός εδαφίου που είχε προστεθεί στον ΚΒΣ αλλά όχι 

και στον ΚΦΕ, με αποτέλεσμα να μην ισχύει από 01/01/2013 το εδάφιο που όριζε ότι «Κατ΄ 

εξαίρεση για την αλλαγή για πρώτη φορά του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου δεν 

απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., αλλά η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης η 

οποία υποβάλλεται στις ανωτέρω προθεσμίες». Δηλαδή καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα 

γνωστοποίησης και απαιτείται έγκριση, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις αλλαγής του χρόνου 

λήξης της διαχειριστικής περιόδου 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιτηδευματίες της Γ΄ κατηγορίας μπορούν να αλλάξουν τον 

χρόνο λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου από 31/12 στις 30/6 ή και αντίστροφα, με 

έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η έγκριση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται 

ένα μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που ζητείται η επιμήκυνση (μετάθεση) 

ή ένα μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου, εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η διαχειριστική περίοδος των επιτηδευματιών της Β΄ κατηγορίας, 

λήγει πάντοτε στις 31/12. Έτσι για τους επιτηδευματίες αυτούς δεν γεννάται θέμα αλλαγής του 

χρόνου λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου.         

6.5) Άρθρο 5. Δελτίο αποστολής
10

 

80. Σε περίπτωση ποσοτικής παραλαβής, από οποιοδήποτε τρίτο, αγαθών σε επαγγελματική 

εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης, καταργείται η  υποχρέωση τήρησης βιβλίου 

ποσοτικής παραλαβής ή έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής που υπήρχε βάση του άρθρου 

10 παρ. 1 ΚΒΣ και αντικαθίσταται από την υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής κατά την 

παραλαβή των αγαθών (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ΄ του ΚΦΑΣ – οι επισκευές δεν περιλαμβάνονται 

). 

81. Δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής όταν κατά την παραλαβή αγαθών χωρίς 

στοιχείο διακίνησης εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς ή συντάσσεται τίτλος κτήσης των 

αγαθών. Σημειώνεται ότι καταργήθηκε και το δελτίο εισαγωγής που εξέδιδε ο εκμεταλλευτής 

χώρων αποθήκευσης αντί της έκδοσης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (άρθρο 5 παρ. 

1 περ. δ'). 

82. Τα στοιχεία που αναγράφονταν και στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, 

αναγράφονται, και στην περίπτωση της ποσοτικής παραλαβής αγαθών στο εκδιδόμενο δελτίο 

αποστολής Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η αναγραφή της τιμής μονάδας στην περίπτωση 

παραλαβής νωπών οπωρολαχανικών (άρθρο 5 παρ. 5). 

                                                 
10

 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 
Φορολογικό Ινστιτούτο σελ 34 
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83. Με την Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013, ισχύουν αναλογικά ως απαλλαγές και από την 

έκδοση του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής, οι ίδιες απαλλαγές που είχαν δοθεί με 

Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των π.δ  

99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δηλαδή από την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης 

δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής.      

84. Στην περίπτωση που από το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης δεν προκύπτει επακριβώς το 

είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται το δελτίο αποστολής εκδίδεται από 

τον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, αντί τήρησης βιβλίου ποσοτικής 

παραλαβής ή έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-1-2013). 

85. Δυνατότητα τήρησης θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, αντί Συγκεντρωτικού 

Δελτίου Αποστολής χωρίς να απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, όταν η 

μεταφορά των αγαθών γίνεται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης στα οποία  τηρείται  

(κωδ. θεώρ. TAXIS 331)  ξεχωριστά  σε κάθε μεταφορικό μέσο, στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται οχήματα Ι.Χ. για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών (άρθρο 5. παρ. 4, 

κατάργηση περ. ε' άρθρου 36 § 2).  Κατά την θεώρησή του πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός 

κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου που αφορά, και κατά τον εφοδιασμό του εκδίδεται 

δελτίο αποστολής. Τηρείται σε μερίδες κατ’ είδος και 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 την 

διάθεση αυτών. Η προθεσμία ενημέρωσης είναι δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση των 

αντίστοιχων παραστατικών της χρέωσης και της πίστωσης τα οποία φυλάσσονται στο όχημα 

μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου κινητής αποθήκης. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013.         

86. Το βιβλίο κινητής αποθήκης είναι θεωρημένο – προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της 

παρ, 4 του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ  

87. Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, για την παράδοση των 

αγαθών σε ιδιώτες, εκδίδονται αποδείξεις λιανικής μόνο εφόσον ο πωλητής είναι υπόχρεος 

τήρησης βιβλίων και όχι ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, όπως αυτό ίσχυε 

(άρθρο 5 παρ. 4).  

88. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τηρείται ο  Λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., στις αποδείξεις 

που εκδίδονται από φ.τ.μ. κατά την παράδοση των αγαθών σε ιδιώτες, μετά την έκδοση 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, δεν απαιτείται αναγραφή του είδους και της ποσότητας 

των αγαθών, εφόσον (άρθρο 5 παρ. 4)
11

.  

                                                 
11

 Με την Εγκ. 1077642/638 ΠΟΛ.1005/3-1-1996 ορίζεται ότι δεν απαγορεύεται στα φορολογικά στοιχεία που 
εκδίδονται μετά το συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής για την παράδοση των ειδών, να αναγράφονται τα στοιχεία 
του νέου πελάτη χειρόγραφα τα δε λοιπά στοιχεία του τιμολογίου μηχανογραφικά, όταν αυτά εκδίδονται 
μηχανογραφικά από φορητό Η/Υ εγκατεστημένο σε αυτοκίνητο (χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα από 
επιχειρήσεις διανομών παγωτών, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π.)          
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89. Καταργείται το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, και αντί για αυτό εκδίδεται δελτίο 

αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, 

καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής (άρθρο 5 παρ. 4). 

90. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο 

σταθμό (π.χ. ενδιάμεση στάση στην κατοικία του οδηγού και στη συνέχεια μεταφορά στον 

τελικό παραλήπτη), αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησης τους 

μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους 

από τον σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους. Εάν τα προς διακίνηση αγαθά 

παραδοθούν σε τρίτο (μεταφορέα, μεταφορικό γραφείο κ.λπ.) δεν απαιτείται η αναγραφή της 

ως άνω δεύτερης ημερομηνίας (άρθρο 5 παρ. 5 περ. ε', Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

91. Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης συνενωμένου δελτίου αποστολής - τιμολογίου σε κάθε 

περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων. Ακολουθείται και στην περίπτωση αυτή ότι όταν για 

τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια 

συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου  δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και. 

αντίστροφα (άρθρο 5 παρ. 6). 

92. Δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για 

ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σ' αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για 

τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, 

αυτούσιων ή μη, έσοδο. Δεν εκδίδεται δηλαδή, δελτίο αποστολής για τη διακίνηση άχρηστων, 

ακατάλληλων, απαξιωμένων προϊόντων ή υπολειμμάτων, σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωματε-

ρές κ.λπ.) (άρθρο 5 παρ. 8 περ. α'). Επίσης γίνεται δεκτό ότι το συγκεντρωτικό Δελτίο 

Αποστολής εκδίδεται και για διακινήσεις αγαθών προς διάφορες εγκαταστάσεις της ίδιας της 

επιχείρησης. Ειδικά όμως, εάν πρόκειται για διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των 

εγκαταστάσεων τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενα εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά 

για την αποκατάσταση βλαβών των παγίων και μεταφέρονται με Φ.Ι.Χ. ή με  μισθωμένα 

Φ.Δ.Χ., δεν απαιτείται Δελτίο Αποστολής (άρθρο 5 παρ. 8 περ. β΄).     

93. Δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για τη διακίνηση αγαθών που αναφέρονται 

στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω 

δικτύου με συνεχή ροή, δηλαδή για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, 

αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας (άρθρο 5 παρ. 8 περ. δ'). 

94. Δεν γίνεται αναφορά στις διατάξεις για μη έκδοση δελτίου αποστολής γιατί δεν 

θεωρούνται αγαθά για τα οποία εκδίδεται δελτίο αποστολής, για τις μεταφορές υλικών 

εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις (άρθρο 5 παρ. 8 περ. γα'), όπως 

επίσης και για τις μεταφορές υλικών που απορρίπτονται (μπάζα) από μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση (άρθρο 5 παρ. 8 περ. γβ'),. Εμπίπτουν στον 

κανόνα των εξαιρουμένων, του άρθρου 5 παρ. 8α. Μοναδική περίπτωση έκδοσης δελτίου 
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αποστολής δημιουργείται εάν τα αγαθά αυτά είναι εμπορεύσιμα ή διακινούνται εμπορικά προς 

ανακύκλωση. 

95. Επιτρέπεται 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 Δ.Ο.Υ., όπως οριζόταν στις διατάξεις του 

ΚΒΣ (άρθρο 11 παρ. 5 περ. δ' ΚΒΣ - Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-1-2013). 

96. Δεν αναγράφεται στο δελτίο αποστολής η τιμή μονάδας στην περίπτωση παράδοσης ή 

αποστολής νωπών οπωρολαχανικών από πρόσωπο που παράγει τα αγροτικά αυτά προϊόντα, με 

σκοπό την αγορά ή την πώληση ή την πώληση για λογαριασμό του, υποχρέωση που ίσχυε με 

τις διατάξεις του ΚΒΣ (Άρθρο 11 παρ. 5 περ. στ' τελευταίο εδάφιο). 

97.  Όσα έχουν γίνει δεκτά με Υπουργικές Αποφάσεις ή εγκυκλίους της Διοίκησης «περί 

απαλλαγής από την έκδοση Δελτίου Αποστολής» σε ορισμένες περιπτώσεις διακίνησης 

διαφόρων ειδών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των  π.δ. 99/77 «περί Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων» και π.δ. 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 ΚΦΑΣ (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013).  

6.6) Άρθρο 6 Τιμολόγηση συναλλαγών
12

 

98. Στις περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της «πώλησης δικαιώματος εισαγωγής», που 

απαιτείται η έκδοση τιμολογίου, δεν αναφέρεται πλέον ο Κ.Φ.Α.Σ. χωρίς να σημαίνει η 

απάλειψη της φράσης αυτής, κάποια ουσιαστική μεταβολή αφού η περίπτωση αυτή αφορούσε 

κυρίως 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. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στις περιπτώσεις πώλησης εισαγόμενων 

αγαθών, με μεταβίβαση αυτών στον τελωνειακό χώρο, με τελωνειακή αναγνώριση και 

εκχώρηση φορτωτικών εγγράφων, απαιτείται η έκδοση τιμολογίου (Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-

1-2013). 

 99. Στην περίπτωση μη έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθού ή παροχής υπηρεσίας, 

όπως στις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, απαιτείται κατ΄ αρχήν η τήρηση κατάστασης κατά 

αγοραστή πελάτη ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από την 

πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται βάσει της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. Η 

δυνατότητα μη τήρησης κατάστασης εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση που το τιμολόγιο 

που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν 

διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 2). 

                                                 
12

 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 
Φορολογικό Ινστιτούτο σελ 37 
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100. Στην περίπτωση είσπραξης επιστροφής έμμεσων φόρων, δασμών και τελών, δεν 

εκδίδεται τιμολόγιο. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για την επιστροφή έμμεσων φόρων 

(π.χ. ΦΠΑ), από τη ΔΟΥ ή των δασμών από το Τελωνείο κ.λπ.; δεν απαιτείται πλέον η έκδοση 

του εν λόγω τιμολογίου από το δικαιούχο (άρθρο 6 § 3, Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

Απαιτούμενο όμως δικαιολογητικό για την καταχώριση των σχετικών εγγραφών στην 

περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων είναι το έγγραφο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου. 

101. Στην περίπτωση αγοράς αγαθών από  πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση 

τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών, δεν προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου 

όμως στην πράξη το τιμολόγιο αγοράς θα είναι ο τίτλος κτήσης (άρθρο 6 παρ. 5), και αυτό 

διότι 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.  

102. Στην περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου η έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου από τον 

αντισυμβαλλόμενο κατά την πώληση αγαθών αυτού, δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση 

(υποχρεωτικά) τιμολογίου (άρθρο 6 § 5), επιτρέπεται όμως να εκδοθεί, το γεγονός 

γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές, όμως αυτό είναι λογιστικά αναγκαίο.
13

 

103. Σε κάθε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων καταργείται η υποχρέωση έκδοσης από 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών συνενωμένου δελτίου αποστολής – τιμολογίου. 

Εναλλακτικά είναι δυνατή η έκδοση Δελτίου Αποστολής και ακολούθως η έκδοση τιμολογίου 

αγοράς αγροτικών προϊόντων (άρθρο 6 παρ. 6, Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013). 

104. Στην περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου από τον 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών εναρμονίζεται με το χρόνο έκδοσης που ορίζεται από τις 

γενικές διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ (άρθρο 6 παρ. 6). 

105. Καταργήθηκε η διάταξη παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ . Σημειώνεται ότι ούτε η συγκεκριμένη διάταξη 

του ΚΒΣ δεν είχε ενεργοποιηθεί δεδομένου ότι απαιτείτο απόφαση η οποία δεν εκδόθηκε ποτέ. 

106. Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., 

σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος 

απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη 

της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο 

των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο (άρθρο 6 παρ. 8). Η πιο πάνω ρύθμιση - 

δυνατότητα του λήπτη των υπηρεσιών να εκδίδει, ετήσια εκκαθάριση ως βεβαίωση αμοιβών, 
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 Σημειώνεται ότι: α) Σ΄ αυτά τα τιμολόγια αγοράς, δεν υπολογιζόταν Φ.Π.Α. ούτε χαρτόσημο (παρ. 135 
ερμηνευτικής εγκυκλίου Ν. 1642/86 – Φ.Π.Α. Π. 4336/3162 Εγκ. 10/10-7-1987). β) Για την διευκόλυνση των 
υπόχρεων δύνεται η δυνατότητα η σχετική γνωστοποίηση να υποβάλλεται, το αργότερο, εντός της μεθεπόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτή που συνέτρεξε το γεγονός, (Εγκ. Κ.Φ.Α.Σ. ΠΟΛ.1004/4-1-2013).      
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στις περιπτώσεις που καταβάλλει 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 ΠΡΟΠΟ κ.λπ) 

(Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-1-2013). Η εκκαθάριση εκδίδεται αθεώρητη ανεξαρτήτως της 

αναφοράς των αρχικών αποφάσεων για έκδοση θεωρημένων, αφού με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. οι εκκαθαρίσεις είναι αθεώρητες. Για τις αμοιβές αυτές (εκκαθάριση) υποβάλλονται 

κανονικά συγκεντρωτικές καταστάσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. 

 107. Στο τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της συναλλαγής, μόνο στην περίπτωση που δε 

συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου (π.χ. ενδεικτικά όταν η έκδοση δελτίου 

αποστολής προηγείται της έκδοσης τιμολογίου). Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής στο 

τιμολόγιο του αύξοντος αριθμού και του αριθμού των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για 

τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο (άρθρο 6 παρ. 9 και  Εγκ. 

Κ.Φ.Α.Σ. Πολ. 1004/4-1-2013) Καλό θα ήταν όμως, για λόγους κάλυψης των απαιτήσεων του 

νόμου και διαχειριστικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων να αναγράφεται η ημερομηνία και ο 

αριθμός του δελτίου αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα αγαθά.  

108. Στα εκδιδόμενα στοιχεία δεν απαιτείται η αναγραφή του επαγγέλματος και της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. στα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων.
14

 

109. Στα στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο, όταν εφαρμόζεται το 

καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, αναγράφεται η ένδειξη 

«Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία» και όχι η διάταξη του Κώδικα Φ.Π.Α
15

. με 

την οποία έχει εφαρμοστεί το καθεστώς, όπως ίσχυε. Το ίδιο ισχύει όταν εφαρμόζεται ένα από 

τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αναγράφεται η αναφορά «Καθεστώς 

περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς 

περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 9 

περ. γ' και στ'). Πρέπει γενικά να σημειωθεί οι διατάξεις του Φ.Π.Α. αναγράφονται μόνο όταν 

τα φορολογικά στοιχεία απευθύνονται σε επιτηδευματίες και όχι σε ιδιώτες. Η αναγραφή 

μπορεί να είναι προεκτυπωμένη ή να εκτυπώνεται από τον εκτυπωτή ή να αναγράφεται 

χειρόγραφα. Δεν είναι απαραίτητο (ούτε υποχρεωτικό) να αναγράφονται και οι παράγραφοι 

του συγκεκριμένου άρθρου με το οποίο δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α., αν και θα ήταν καλό και θα 

διευκόλυνε όλους τους εμπλεκόμενους.     
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 Βλέπε παραπάνω την περίπτωση 16 
15

 Οι πράξεις για τις οποίες πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια, οι διατάξεις του Φ.Π.Α., όταν νόμιμα δεν 
χρεώνεται Φ.Π.Α., αναλυτικά ορίζονται στα α) άρθρα 2, 3, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 43, 45 και 46, του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000),  και β) Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.7089/703/22-10-1986,  Α.Υ.Ο.Π.8271/4879ΠΟΛ.366/18-12-87,  
Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.7395/4269/5-11-1987,  Εγκ.Δ.129/86/2-2-87 και Δ.663/453ΠΟΛ.26/3-6-87,  Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.8272/4880/18-
12-87,  Α.Υ.Ο.Π.4056/3029ΠΟΛ.186/87, Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4-5-87,  Α.Υ.Ο.Π.3530/1450/31-5-1988,  Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1225/19-10-90,  Α.Υ.Ο.1070650/4752/ΠΟΛ.1196/20-5-1993 και Δ.975/590/5-7-2004,  Α.Υ.Ο.1026731/2487 
ΠΟΛ.1068/17-2-93,   Α.Υ.Ο.1107155/5809/1231/0014/14-10-97 και  Α.Υ.Ο.1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ.1110/ 
27-7-2005  
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110. Στην περίπτωση έκδοσης χειρόγραφου τιμολογίου καταργήθηκε η υποχρέωση αναγραφής 

ολογράφως του συνολικού ποσού της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής στα τιμολόγια που 

εκδίδονται. Για μηχανογραφική έκδοση τιμολογίων δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση (άρθρο 6 

παρ. 11).    

111. Σε περιπτώσεις πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, όπως η χρέωση υπηρεσιών επί 

συστεγάσεων, η εκχώρηση προσωπικού, η τεχνική ή μηχανογραφική υποστήριξη, συμβάσεις 

επί της ουσίας εξαρτημένης εργασίας, κ.λ.π.   καταργείται η δυνατότητα αναγραφής 

συνοπτικής περιγραφής του είδους παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών που δινόταν, 

εφόσον γινόταν παραπομπή στην οικεία σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 11, κατάργηση τελ. εδαφίου 

άρθρου 12 παρ. 11 ΚΒΣ). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η υπηρεσία να αναγράφεται αναλυτικά 

στο τιμολόγιο με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει συνάφεια και σχέση της περιγραφής και του 

ύψους της αμοιβής. Εάν κάποιος που έχει καταθέσει την σύμβαση στην Δ.Ο.Υ. κάνει 

παραπομπή σε αυτήν, αυτό δεν απαγορεύεται, πρέπει όμως να έχει γίνει σχετική περιγραφή 

των προσφερόμενων υπηρεσιών.  Το είδος των υπηρεσιών επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

αναγράφεται κατά γενική κατηγορία και όχι αναλυτικά (άρθρο 6 παρ. 11). 

112. Στο τιμολόγιο που εκδίδεται από αντιπρόσωπο οίκου εξωτερικού για την προμήθεια  που 

λαμβάνει από τον οίκο αυτό, δεν απαιτείται να αναγράφονται και τα στοιχεία της Τράπεζας 

που μεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας (άρθρο 6 παρ. 12, Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-

1-2013). 

113. Στην περίπτωση πωλήσεων συγγραμμάτων, για τις οριστικές ετήσιες πωλήσεις εκδίδεται 

τιμολόγιο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η οριστικοποίηση 

της πώλησης συγγραμμάτων (άρθρο 6 παρ. 15). Το παραπάνω είχε γίνει αποδεκτό από τη 

Διοίκηση βάσει της Εγκ. ΠΟΛ.1141/18-10-2010. 

114. Στην περίπτωση πωλήσεων φυσικού αερίου μέσω δικτύου εξομοιώνονται με τιμολόγια τα 

στοιχεία που εκδίδονται για τις πωλήσεις αυτές (άρθρο 6 παρ. 16 περ. β'). 

115. Καταργείται η τυπική υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου των στοιχείων που έχουν θέση 

τιμολογίου στον πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 16 του άρθρου 6 του 

ΚΦΑΣ, αφού είναι αυτονόητο ότι ένα αντίτυπο του τιμολογίου ή στοιχείων εν γένει 

παραδίδεται (φυσικά ή ηλεκτρονικά) στον πελάτη. 

116. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και των πωλήσεων μη εμπορεύσιμων 

αγαθών από τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ κλπ. ή 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εξομοιώνονται με τιμολόγια οι αποδείξεις λιανικής, 

αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι 100 ευρώ (αντί των 50 ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του ΚΒΣ 

ως παραστατικό εξόδου). Πλέον δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αποδοχή του στοιχείου 

αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο. Ως προϋπόθεση, που δεν υπήρχε στις διατάξεις του ΚΒΣ, 

αναφέρεται πλέον η αναγραφή στο στοιχείο αυτό του είδους των αγαθών και υπηρεσιών κατά 

γενική περιγραφή, που πρέπει να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή), είτε έμμεσα (με την 
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περιγραφή της δραστηριότητας – επάγγελμα του εκδότη) στα στοιχεία (άρθρο 6 παρ. 16 περ. 

γ').   

117. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών, όταν ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδει τα τιμολόγια βρίσκεται στην 

Ελλάδα ή σε χώρα με την οποία υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης 

εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003: 

- δεν απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας και η κατάθεσή της, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. Αρκεί η απόδειξή της με οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο (π.χ. ενδεικτικά ανταλλαγή e-mail, επιστολών κλπ.). 

- πρέπει να προκύπτουν από τη συμφωνία αυτή, εκτός των άλλων και οι όροι της τιμολόγησης, 

καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών, ανεξάρτητα αν τα τιμολόγια εκδίδονται από πελάτη του υπόχρεου ή τρίτο (άρθρο 

6 παρ. 17 περ, β'). 

118. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών, όταν ο πελάτης ή ο τρίτος είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την 

οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/ 1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, η συμφωνία απαιτείται να 

καταρτισθεί εγγράφως και να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια, πριν την 

έκδοση του πρώτου τιμολογίου (άρθρο 6 παρ. 17 περ. β'). 

119. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών, από πελάτη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, δεν απαιτείται 

να εκδίδονται τα τιμολόγια από ιδιαίτερη σειρά κατά προμηθευτή (άρθρο 6 παρ 17 περ. γ' - 

κατάργηση σχετ. φράσης στην περ. δ' του άρθρου 18α § 2 του ΚΒΣ). 

120. Στην περίπτωση έκδοσης από πελάτη ή τρίτο τιμολογίων στο όνομα και για λογαριασμό 

του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, δεν απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης «ανάθεση 

τιμολόγησης» στα εκδιδόμενα τιμολόγια (άρθρο 6 § 17 περ. γ' - κατάργηση υποπερ. ββ' της 

περ. δ' του άρθρου 18α § 2 του ΚΒΣ). 

6.7) Άρθρο 7. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
16

 

121. Για κάθε λιανική συναλλαγή, είτε πώληση αγαθών, είτε παροχή υπηρεσίας, είτε αλλαγή 

λιανικώς πωληθέντος αγαθού εκδίδεται πλέον απόδειξη λιανικής, ενοποιείται δηλαδή η 

ονομασία των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-
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1-2013, γίνεται δεκτό ότι 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» (άρθρο 7 παρ. 1, Εγκ. ΚΦΑΣ 

ΠΟΛ.1004/4-1-2013), άρα επί της ουσίας δεν θα επέλθει καμιά αλλαγή στους ήδη 

χρησιμοποιούμενους τίτλους στοιχείων και συνεχίζουν όλοι να εκδίδουν στοιχεία από τα 

υπάρχοντα έντυπα. 

122. Στις περιπτώσεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντος αγαθού και αλλαγής λιανικώς 

πωληθέντος αγαθού εκδίδεται απόδειξη επιστροφής και απόδειξη λιανικής και αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) 

ευρώ. Η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης επιβαλλόταν στις προϊσχύουσες 

διατάξεις του ΚΒΣ αν επιστρεφόταν ποσό άνω των 15 ευρώ (άρθρο 7 παρ. 2,3). 

123. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε ιδιώτες στην απόδειξη λιανικής που εκδίδεται, το 

ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (άρθρο 7 παρ. 3)  

ενώ με τις διατάξεις του ΚΒΣ η εφαρμογή της διάταξης αυτής ίσχυε  για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους τηρούντες πρόσθετα βιβλία. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη υποχρέωση 

δεν υφίσταται στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ. Εξάλλου οι 

υπόχρεοι παροχής πληροφόρησης της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, των τηρούντων, 

δηλαδή, πρόσθετα βιβλία, απαλλάσσονται της αναγραφής του είδους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, υποχρέωση η οποία υπήρχε για αυτούς στον ΚΒΣ. 

124. Στην περίπτωση έκδοσης απόδειξης λιανικής από ελεύθερο επαγγελματία δεν γίνεται 

καμία μεταβολή στο περιεχόμενό της.  

125. Στην περίπτωση του εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως γίνεται δεκτό 

με την Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-1-2013, μπορεί αντί του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης 

του πελάτη, να αναγράφει στις αποδείξεις λιανικής τα στοιχεία του οχήματος ή του σκάφους. 

126. Χωρίς να προκύπτει από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για την λογιστική παρακολούθηση, 

κρίνεται απαραίτητη η ένδειξη «Επί Πιστώσει» στην απόδειξη λιανικής που εκδίδει ο 

υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και πωλεί αγαθά ή παρέχει 

υπηρεσίες με πίστωση,  καθώς και η αναγραφή τουλάχιστον του ονοματεπώνυμου του πελάτη 

του και η παράλληλη δημιουργία λογαριασμού πελάτη. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ.1004/4-1-2013. 

127. Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης δεν απαιτείται 

η αναγραφή στις αποδείξεις λιανικής του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη 

καθώς και του είδους του έργου ή της εγκατάστασης. 

128. Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, των υπόχρεων παροχής πληροφόρησης 

της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ (πρόσθετα βιβλία) και των εκμεταλλευτών γεωργικών 

μηχανημάτων ή ελαιουργείων ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού 
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καταργείται η δυνατότητα να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών όταν παρέχουν υπηρεσίες 

για την επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη. Υπάγονται όλοι στον γενικό κανόνα να 

εκδίδουν στους μεν ιδιώτες απόδειξη στους δε επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα τιμολόγιο. 

(Βλέπε παρακάτω στα θέματα του άρθρου 9 σχετικά με τη θεώρηση των στοιχείων των 

υπόχρεων παροχής πληροφόρησης της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ.) 

129. Καταργούνται με τον ΚΦΑΣ οι διατάξεις «περί των εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα 

διασκέδασης» ή άλλα καταστήματα με ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον 

οργάνων. Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Α.Υ.Ο 1072823/513/0015/ΠΟΛ1159/22-6-1994 

(ΦΕΚ506Β΄), 1073555/5840015/ΠΟΛ1166/16-6-1995(ΦΕΚ572Β΄) και Α.Υ.Ο.1059176/625/ 

0015/ΠΟΛ1087/25-6-2003 (ΦΕΚ932Β΄). Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών, εκδίδουν 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 

(Άρθρο 14 παρ. 1,2 και Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-1 -2013  

130. Στην περίπτωση των εκμεταλλευτών τουριστικών λεωφορείων καταργείται η υποχρέωση 

έκδοσης δελτίου κίνησης για κάθε μεταφορά προσώπων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό 

τρίτου καθώς και του δελτίου συμμετοχής κάθε εκδρομής από τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά 

γραφεία (κατάργηση άρθρου 13α παρ. 1 ΚΒΣ). 

131. Στην περίπτωση των θεάτρων, των κινηματογράφων, των συναυλιών και των λοιπών 

συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθιερώνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο η 

έκδοση των εισιτηρίων καθώς και η έκδοση εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που είναι 

ουσιαστικά αποδείξεις λιανικής για παροχή υπηρεσιών στο κοινό και εκδίδονται με την μορφή 

εισιτηρίου εξαιτίας της ανάγκης εξυπηρέτησης της μορφής των σχετικών αυτών συναλλαγών
17

 

. Άρθρο 7 παρ. 6.    

6.8) Άρθρο 8. Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών
18

 

132. Στην περίπτωση του μεταφορέα, του μεταφορικού γραφείου, του διαμεταφορέα σε κάθε 

περίπτωση πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά διαφορετικό τρόπο, τόπο και χρόνο, από 

αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική, εκτός των αιτίων που ορίζονταν στις διατάξεις του 

ΚΒΣ, το διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς μπορεί να εκδίδεται και για κάθε άλλη διαφορά. Η 

δυνατότητα αυτή, η οποία προϋπήρχε με σχετική θέση της Διοίκησης, ορίζεται πλέον  και με 

διάταξη νόμου (άρθρο 8 παρ. 6 περ. γ').  

                                                 
17
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133. Στην περίπτωση του μεταφορέα για μεταφορά αγαθών με ή χωρίς παροχή και άλλων 

υπηρεσιών, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη αντί φορτωτικής εφόσον 

τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

Α.Υ.Ο.1077844/641/0015/ΠΟΛ1144/6-8-1992(Β΄517). Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στα 

μεταφορικά γραφεία ή στους διαμεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου 

μεταφοράς. Στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή της απόδειξης αναγράφονται, εκτός των άλλων, 

τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντα τα κόμιστρα, τα μεταφερόμενα αγαθά κατά γενική 

κατηγορία, το κόμιστρο ή την αμοιβή, τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς και του ΦΠΑ 

που αναλογεί (παρ. 11 άρθρου 8). Σχετ. Εγκ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013.            

134. Στην περίπτωση, που ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών παρέχει δώρα σε διάφορα 

πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του 

υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης κατάστασης αντί της έκδοσης απόδειξης 

δαπάνης για τα δώρα αυτά. Το όριο στην αξία του καθενός τίθεται στα 150 ευρώ  αντί των 30 

που ίσχυε σύμφωνα μα το άρθρο 15 του ΚΒΣ. (άρθρο 8 παρ. 13 περ. γ').   

6.9) Άρθρο 9. Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων
19

 

135. Καταργείται  της υποχρέωσης θεώρησης των τηρούμενων απλογραφικών και 

διπλογραφικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, τηρούνται αθεώρητα: 

- τα λογιστικά βιβλία (ημερολόγια και καθολικά), 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. 

- τα δεδομένα του λογαριασμού 94 (μερίδες αποθήκης) τα οποία αποτυπώνονται - 

εκτυπώνονται σε αθεώρητα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά έντυπα. Σημειώνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που τηρούν ήδη βιβλίο αποθήκης θα εγγράψουν τα δεδομένα του μήνα 

Δεκεμβρίου 2012 και τα δεδομένα των τακτοποιητικών  εγγραφών της χρήσης που λήγει 

εντός του 2012 (13η εγγραφή) σε θεωρημένο οπτικό δίσκο ή σε θεωρημένα χειρόγραφα 

έντυπα. 

- το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων, όπως ίσχυε 

- το βιβλίο απογραφών και οι καταστάσεις απογραφής, επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, 

ανεξάρτητο: από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Σημειώνεται ότι, 

δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1 -1 -2013, η ποσοτική καταγραφή των 

αποθεμάτων των χρήσεων που λήγουν μέχρι την 31-12-2012 θα γίνει στα θεωρημένα 

έντυπα (βιβλίο απογραφών, καταστάσεις απογραφής). 

- τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων - εξόδων και του βιβλίου απογραφών, επί τήρησης 

απλογραφικών βιβλίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά. Όταν τα δεδομένα αυτά τηρούνται μηχανογραφικά, μπορεί απλώς να 
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αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν 

(Σχετ. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1 -2013). 

136.  Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα ιδιωτικής χρήσης για την διακίνηση 

κάθε είδους αγαθών εξακολουθεί να τηρείται θεωρημένο το βιβλίο κινητής αποθήκης, το 

οποίο τηρείται αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής (άρθρο 5 παρ. 4)     

137. Στην περίπτωση της χειρόγραφης καταχώρισης σε θεωρημένα έντυπα, ή στην περίπτωση 

της μηχανογραφικής τήρησης της χρήσης ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 

1809/1988 (Α' 222, γίνεται η διασφάλιση των πληροφοριών που ορίζονται από το άρθρο 4 

παρ. 23 του Κ.Φ.Α.Σ. (πρόσθετα βιβλία). Τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του 

άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων 

πληροφοριών, μέχρι την εξάντληση τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό 

TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4». 

138. Αθεώρητα εκδίδονται, σε αντιδιαστολή με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

ΚΦΑΣ, τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τα τιμολόγια του άρθρου 6 καθώς και τα στοιχεία που έχουν θέση τιμολογίου (σε αυτά 

περιλαμβάνονται τα τιμολόγια που εκδίδονται για την αγορά αγαθών, το τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών και το τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων) 

- οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση αγαθών (άρθρο 7), 

- τα φορτωτικά έγγραφα μεταφοράς του άρθρου 8 (φορτωτική, απόδειξη μεταφοράς, 

κατάσταση αποστολής αγαθών, διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς), 

- οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης (άρθρο 8 παρ. 12) και 

- οι αποδείξεις δαπάνης (άρθρο 8 § 13). 

139. Εκδίδονται θεωρημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

- τα στοιχεία διακίνησης σε θεωρημένα έντυπα σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης,  

- τα στοιχεία διακίνησης με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης,  

- τα στοιχεία αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας και 

- τα συνενωμένα στοιχεία διακίνησης με φορολογικά στοιχεία αξίας. 

Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 (άρθρο 9 § 1). Σημειώνεται 

ότι απαιτείται επαλήθευση της εν λόγω κατάργησης στον κρίσιμο χρόνο. 

140.  Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1083/2-6-2003(ΦΕΚ794Β΄19-6-

2003) στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις ΚΦΑΣ 
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και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους βάσει των 

οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού. 

141. Στην περίπτωση των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται στις 

υποχρεώσεις που ορίζει η παράγραφος 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, σχετικά με την παροχή 

ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές τους, μπορεί να εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται 

με την Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1083/2003 περί απαλλαγής της θεώρησης των φορολογικών τους 

στοιχείων, κατά ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης στ' της πιο πάνω Α.Υ.Ο. (προϊσχύων 

καθεστώς «περί της τήρησης πρόσθετων βιβλίων από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών»), 

εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες βάσει των προαναφερομένων στην 

παράγραφο 23 του άρθρου 4 (πρόσθετα βιβλία), εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό 

φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης - τήρησής 

τους. Σε αυτήν την περίπτωση (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. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται στην υποχρέωση τήρησης 

πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και δεν έχουν υποχρέωση τήρησης πρόσθετων 

βιβλίων (παρ. 23 άρθρου 4), οι οποίοι εκδίδουν τις αποδείξεις με φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά με 

σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 

142. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα αχρησιμοποίητων θεωρημένων φορολογικών 

στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΑ. 1033/2003», 

για τα οποία βάσει των διατάξεων του ΚΦΑΣ δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής 

τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεως 

τους. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΑ. 1004/4-1-2013. 

143. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται σχετική απαγορευτική διάταξη, επιτρέπεται, η θεώρηση 

στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται με τη 

χρήση Η/Υ από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο με στοιχεία για τα οποία ορίζεται η υποχρέωση 

θεώρησης τους και δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση 

φορολογικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής 

χρήσης (κατάργηση σχετ. διάταξης άρθρου 25 παρ. 2 ΚΒΣ).. 

6.9.1) Θεώρηση ή μη. Σήμανση φορολογικών στοιχείων με φορολογικό μηχανισμό με το  

καθεστώς του ΚΦΑΣ 

144. Τα στοιχεία τα οποία δεν προβλέπονται να εκδίδονται θεωρημένα, δηλαδή τα τιμολόγια, 

τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, τα φορτωτικά έγγραφα, οι αποδείξεις 

αυτοπαράδοσης και οι αποδείξεις δαπάνης δεν απαιτείται να εκδίδονται με σήμανση από 

μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

145. Εξακολουθεί να απαιτείται η έκδοση με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό 

(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.):  
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- του δελτίου αποστολής, 

- του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, 

- του συνενωμένου δελτίου αποστολής με στοιχεία αξίας και 

- των αποδείξεων λιανικής για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (Εγκ. .ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004-

1-2013). 

146. Εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών 

εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εφόσον αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες στις 

περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ 

για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές 

Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 

(ενδεικτικά αναφέρονται, οι εξαιρέσεις της Α.Y.Ο..ΠΟΛ.1037/12-2-1992, περιπτώσεις βλάβης 

ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων κ.λπ.), (Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

147. Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού 

(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ) μπορούν να εκδίδονται αθεώρητα μηχανογραφικά έντυπα για τα λοιπά στοιχεία 

πλην των αποδείξεων λιανικής, για παροχή υπηρεσιών (σε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται 

χειρόγραφη θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών) 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.Δ.Σ.Σ.. Επί 

των στοιχείων αυτών αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 

με αρ. μητρώου………..» (Εγκ. ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013).  

148. Σε περίπτωση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεν απαιτείται η 

υποβολή δήλωσης-γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. για τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες 

αριθμούς έναρξης και λήξης, της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν μηχανογραφικά 

χωρίς τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Σχετ. Εγκ. ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

149. Στην περίπτωση των υπόχρεων 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 του ΚΦΑΣ, εξαιρουμένης της 

περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει 

υποχρέωση ενημέρωσης-τήρησής τους και κατά συνέπεια τα εκδιδόμενα μηχανογραφικά 

στοιχεία της περίπτωσης αυτής (αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών, συνενωμένα στοιχεία 

διακίνησης με στοιχεία αξίας), εκδίδονται με σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 

1809/1980 εξακολουθούν να απαλλάσσονται, κατ' ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης Β' της 

παραγράφου 3 της εν λόγω Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1082/2003 από την υποχρέωση χρησιμοποίησης 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των ως άνω στοιχείων 

150. Στην περίπτωση των τηρούντων πρόσθετα βιβλία οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην 

υποχρέωση παροχής πληροφόρησης της παρ, 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ και δεν τηρούν 
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πλέον πρόσθετα βιβλία, πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με φορολογική 

ταμειακή μηχανή ή με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 

Τα πρόσωπα αυτά είναι συγκεκριμένα τα εξής: 

- ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου 

- ο εκπαιδευτής οδηγών 

- ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων 

- ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων 

- το συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, 

γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων 

- το συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών θαλάσσης 

- η επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων κ.λπ.  

- ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων 

- η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων  

- ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού καθώς και 

- οι επιχειρήσεις /του πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές 

κ.λπ.) από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' 

αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές και τηρούσαν το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης της 

Α.Υ.Ο.ΠΟΛ. 1100/1995. 

Σημειώνεται ότι ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα, ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες (άρθρο 48 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.), εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα μη 

χρησιμοποίησης φ.τ.μ. για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής βάσει της περ. α' της παρ. 1 

της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1037/1992. 

151. Προαιρετικά μπορούν να εκδίδουν, σημαίνουν και διαφυλάττουν τα φορολογικά τους 

στοιχεία, επί μηχανογραφικής έκδοσής τους, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 οι 

υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται 

στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1082/2003. Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που 

εξαιρούνται ή απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1082/2003,  

152. Δεν απαιτείται η υποβολή κατάστασης για τα είδη και τις σειρές των στοιχείων που 

εκδίδονται με το φορολογικό μηχανισμό (Σχετ. Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.004/4-1-2013, Α.Υ.Ο.ΠΟΛ. 

1082/2003). 

6.9.2) Τόπος τήρησης - διαφύλαξης - ενημέρωσης βιβλίων και στοιχείων 

153. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών να μπορεί 

να τηρεί τα βιβλία και να φυλάσσει τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών κατά 

τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου σε οποιοδήποτε διαφορετικό, από την επαγγελματική 

εγκατάσταση, τόπο, ανεξάρτητα αν αυτά τηρούνται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα,  αφού 

προηγουμένως υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του, και με 
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την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους επιδεικνύονται στη φορολογική αρχή στην προθεσμία 

που τίθεται από αυτή. Παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα στον υπόχρεο να απομακρύνει 

από την επαγγελματική εγκατάσταση τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά 

δικαιολογητικά των εγγραφών με την προϋπόθεση ότι τα συμπληρωμένα έντυπα 

επιστρέφονται, μετά την ενημέρωση τους, στην εγκατάσταση που αφορούν Στις διατάξεις που 

άρθρου 21 του ΚΒΣ επιβάλλονταν χωρικοί περιορισμοί οι οποίοι μπορούσαν να αρθούν μόνο 

με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ (άρθρο 9 παρ. 2, Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013).      

154. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να φυλάσσει τα βιβλία, 

τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και, από 1-1-2013, τα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, σε οποιονδήποτε 

τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον επιδεικνύονται στην προθεσμία που 

ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή .Όταν ο  τόπος αποθήκευσης βρίσκεται εκτός 

Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο 

αυτόν, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού με την υποχρέωση να θέτει στην διάθεση 

των αρμοδίων αρχών, έπειτα από αίτησή τους, όλα τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν 

αποθηκευθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 9 παρ. 4 περ. α΄ και β΄ και 

Εγκ..ΠΟΛ.1004/14-1-2013). Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί, και οι 

εγκρίσεις που έχουν δοθεί, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ΚΦΑΣ, δηλαδή με τις 

διατάξεις του ΚΒΣ, 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 (Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013).     

Οι διατάξεις αυτές, εκτός της αναφοράς στη δυνατότητα διαφύλαξης των ηλεκτρομαγνητικών 

μέσων, ίσχυαν και με τον ΚΒΣ, αναφέρονταν, όμως, με παραπομπή, στις διατάξεις της 

παραγράφου 9 του άρθρου 18α του ΚΒΣ (άρθρο 9 παρ. 3). 

155. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών,  της 

διαφύλαξης σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή (με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα 

αντίστοιχα στελέχη) 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. Προστίθεται με τις νέες 

διατάξεις η δυνατότητα διαφύλαξης, σύμφωνα με τα παραπάνω, και των ληφθέντων 

φορολογικών στοιχείων καθώς και των ληφθέντων ή εκδοθέντων συνοδευτικών στοιχείων.  

Η δυνατότητα αυτή, με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., παρεχόταν μόνο για τα εκδοθέντα στοιχεία 

των υπόχρεων, εκτός των συνοδευτικών (άρθρο 9 παρ. 6).  

6.9.3) Εκτύπωση βιβλίων 

156. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, στην 

περίπτωση που τηρεί αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, να μην τα 
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εκτυπώνει, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης. 

Στην περίπτωση μη εκτύπωσης των αθεώρητων βιβλίων, ο υπόχρεος οφείλει να εκτυπώνει 

άμεσα τα δεδομένα αυτών, όταν αυτό ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η δυνατότητα αυτή 

επεκτείνεται βάσει της συγκεκριμένης διάταξης και στην περίπτωση του ισοζυγίου 

λογαριασμών «γενικού - αναλυτικών καθολικού» του οποίου, από 1-1-2013, παύει η 

υποχρέωση εκτύπωσης (άρθρο 9 παρ. 7). Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο λογαριασμών «γενικού - 

αναλυτικών καθολικών θα εκτυπωθεί για το μήνα Δεκέμβριο του 2012 καθώς και για τις 

κακοποιητικές  εγγραφές κλεισίματος της χρήσης που λήγει μέχρι 31-12-2012 

(Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

Στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ., παρεχόταν στους υπόχρεους προθεσμία 

εκτύπωσης τριών (3) ημερών η οποία μπορούσε να παραταθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, 

στην περίπτωση εξαιρετικών δυσχερειών στην εκτύπωση των δεδομένων (άρθρο 24 παρ. 7 

ΚΒΣ). 

157. Με δεδομένη την κατάργηση της υποχρέωσης εκτύπωσης των μηχανογραφικά 

τηρούμενων βιβλίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα βιβλία τηρούνται αθεώρητα βάσει 

των νέων διατάξεων του ΚΦΑΣ, δεν τίθενται πλέον προϋποθέσεις για το  μηχανογραφικό 

χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται τα βιβλία. Καταργείται η σχετική διάταξη άρθρου 25 παρ . 1 

ΚΒΣ) 

6.10) Άρθρο 10.  Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών
20

 

158. Τα πρόσωπα που θεωρούνται, βάσει των νέων διατάξεων του ΚΦΑΣ, υπόχρεοι 

απεικόνισης συναλλαγών, υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, στις 

οποίες δεν απαιτείται πλέον η υποχρέωση αναγραφής των συναλλασσομένων κατά 

αλφαβητική σειρά (δεδομένης της ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων), καθώς και η αναγραφή του επαγγέλματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και 

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου καθώς και η αναγραφή του επαγγέλματος και της 

διεύθυνσης των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο. Σημειώνεται ότι στην πράξη, η 

συμπλήρωση των πεδίων αυτών κατά την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ήταν 

προαιρετική. (άρθρο 10 παρ. 3). 

159. Ορίζεται ρητά ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, αναγράφεται η συνολική αξία προ 

Φ.Π.Α. των τιμολογίων ή των άλλων φορολογικών στοιχείων. Η διάταξη αυτή είχε οριστεί με 

την Εγκ..ΠΟΛ.1286/22-12-1994 και ενσωματώθηκε πλέον στις διατάξεις του ΚΦΑΣ (άρθρο 

10 παρ. 3). 

160. Η υποχρέωση της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας 

                                                 
20

 Δημήτρη Παρ. Σταματόπουλου (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις elforin 
Φορολογικό Ινστιτούτο σελ. 51 
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Πληροφοριακών Συστημάτων που ίσχυε με την σχετική ΑΥΟ.ΠΟΛ.1114/18-8-2005 

ενσωματώθηκε, στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, αντικαθιστώντας την αναφορά σε υποχρέωση 

υποβολής τριπλότυπων καταστάσεων (άρθρο 10 παρ. 4). 

161. Τα ασφάλιστρα, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που 

αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις  δεν 

περιλαμβάνονται, από 1-1-2013, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (άρθρο 10 παρ. 5 περ. δ'). 

162. Καταργούνται οι υποχρεώσεις υποβολής καταστάσεων από υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου 

μεριδολογίου γιατρών, από τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης και από τους 

υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου (κατάργηση περ. β', γ' και δ' 

άρθρου 20 παρ.1 ΚΒΣ) καθώς και από τους υπόχρεους τήρησης βιβλίου προσωρινής 

εναπόθεσης αγαθών της ΑΥΟ.ΠΟΛ.1100/1995, δεδομένης της κατάργησης της σχετικής 

απόφασης (Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

163. Όταν τα δεδομένα των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ,  

διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58) τότε αυτές δεν υποβάλλονται (άρθρο 

10 παρ. 4). 

164. Με την κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣ καταργείται η υποχρέωση 

υποβολής του ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλεισμένης χρήσης από 

τους επιτηδευματίες της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από χρήσεις που λήγουν από 1-1-2013 

και μετά, το οποίο τηρείται πλέον στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου της παρ. 11 του άρθρου 

4 του Κ.Φ.Α.Σ.  

165. Καταργείται η υποχρέωση αποστολής από τις τελωνειακές αρχές μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενός 

αντιτύπου κάθε άδειας εξόδου εισαχθέντων αγαθών, διασάφησης εξαγωγής αγαθών και 

εντολών επιστροφής δασμών, που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα 

οποία λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - 

CIS) (άρθρο 10 παρ. 2). 

166. Το όριο για εξόφληση με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, για την αγορά 

αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και για το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο 

στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα μεταβάλλεται από 

1.000 ευρώ σε 3.000 ευρώ (άρθρο 10 παρ. 6). 

167. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων κατά την απόδειξη συναλλαγών από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που 

αφορά αγορά αγαθών ή αγροτικών προϊόντων ή λήψη υπηρεσιών ανεξαρτήτως του ύψους της 

αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Δίνεται επίσης η 

δυνατότητα οι συμψηφισμοί που θα γίνονται από 1/1/2013 και στο εξής, για τις αμοιβαίες 
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ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία που 

έχουν εκδοθεί πριν την 1 /1 /2013. Στις σχετικές διατάξεις που ίσχυαν η δυνατότητα αυτή 

περιοριζόταν στις συναλλαγές μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών (άρθρο 10 

παρ. 6, Εγκ..ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013). 

168. Η διασταύρωση των στοιχείων των συναλλασσομένων για την απόδειξη μίας συναλλαγής 

μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που 

είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, με άρση στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου (άρθρο 

10 παρ. 8). 

6.11) Άρθρο 11.  Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής
21

 

169. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή, μετά από 

εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. παρέχεται η δυνατότητα:  

- μη έκδοσης δελτίου αποστολής ή έκδοσής του κατά διαφορετικό τρόπο, για την διακίνηση 

αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών, εφόσον δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων 

αγαθών (άρθρο 11 παρ. 1 περ. α') 

- απαλλαγής του υπόχρεου του ΚΦΑΣ από την τήρηση απλογραφικών βίβλων και από την 

έκδοση των αποδείξεων λιανικής από την έναρξη εργασιών, στην περίπτωση που εκτιμάται 

ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα υπερβεί το όριο των ακαθαρίστων εσόδων 

(5.000 ευρώ) της παρ.3 του άρθρου 3 από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 11 παρ. 1 περ. β'). 

170. Επιτρέπεται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο 

εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και συστεγάζονται με άλλο υπόχρεο που έχει 

αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Δεν υφίσταται 

αντίστοιχη απαγορευτική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ.  

171. Καταργείται η δυνατότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου με 

απόφαση του: 

- να απαλλάσσει, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την έναρξη της 

διαχειριστικής του περιόδου, 

α) τον υπόχρεο από την τήρηση βιβλίων και από την έκδοση αποδείξεων λιανικής 

β) τον πωλητή αποκλειστικά σε υπαίθρια σταθερά σημεία πώλησης αγαθών όπως κουλουριών, 

ψημένων καλαμποκιών και κάστανων
22
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- να εντάσσει τον υπόχρεο, που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ΚΦΑΣ, στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

- να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη μη 

θεώρηση τους, στις περιπτώσεις που τηρούνται ή εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, 

καθώς και στις περιπτώσεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωμένα τα 

δεδομένα της συναλλαγής, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή 

-  να επιτρέπει στην κοινοπραξία επιτηδευματιών, αντί για την τήρηση δικών της βιβλίων, την 

παρακολούθηση των εργασιών της σε ιδιαίτερο χώρο ή ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών των 

βιβλίων που προβλέπονται από τον Κώδικα και τηρούνται από ένα μέλος της.       

-  να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση των αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής ή των 

δελτίων αποστολής, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αγορών ή πωλήσεων 

- να υποχρεώνει τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην έκδοση τιμολογίων για την πώληση 

του συνόλου της παραγωγής του, όταν ασκεί οργανωμένη αγροτική εκμετάλλευση ή 

επιχείρηση, (Επιτρέπεται να εκδίδει μόνος  του αλλά για το σύνολο της παραγωγής)  

- να επιβάλλει, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, ή να εγκρίνει μετά από 

αίτηση του υπόχρεου, τη θεώρηση οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου, ατελώς, για το οποίο 

δεν ορίζεται θεώρηση από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, 

- να ζητά τη επαύξηση των υποχρεώσεων, για την τήρηση βιβλίου αποθήκης, του υπόχρεου 

που έχει τύχει μερικής ή ολικής απαλλαγής από την Ε.Λ.Β., 

- να εντάσσει τις αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα στη Β' κατηγορία βιβλίων. 

Τα παραπάνω προκύπτουν μετά την κατάργηση των περιπτώσεων α', β', γ', δ', στ', ζ', η', θ', ι' 

της  παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ΚΒΣ. 

172. Η δυνατότητα της τήρησης του θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, αντί της έκδοσης 

Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα 

ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, που παρέχεται με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 4 του ΚΦΑΣ, καθιστά μη απαραίτητη την απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

όπως οριζόταν στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ΚΒΣ     

173. Δεν έχουν ισχύ από 1/1/2013 όλες οι αποφάσεις των Προϊσταμένων ΔΟΥ που έχουν 

εκδοθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992). Οι 

υπόχρεοι θα πρέπει  να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΚΦΑΣ από την ημερομηνία αυτή και 

μετά (Εγκ. ΚΦΑΣ.ΠΟΛ.1004/4-1-2013).      
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174. Με την κατάργηση της υποχρέωσης της θεώρησης στοιχείων από 1.1.2014, σύμφωνα με 

το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 καταργούνται από 1.1.2014 και οι διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 11 του ΚΦΑΣ, οι οποίες αναφέρονται στο κώλυμα θεώρησης στοιχείων 

λόγω ύπαρξης χρεών ή μη υποβολής δηλώσεων και οι οποίες δε μεταβλήθηκαν με τις νέες 

διατάξεις.  

6.12) Λοιπές Καταργήσεις
23

 

175. Με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΒΣ, δεν ορίζονται πλέον οι 

διακρίσεις των επιτηδευματιών, της χονδρικής και της λιανικής πώλησης, ορισμένες πράξεις 

που αποτελούν παροχή υπηρεσίας και το είδος των αγαθών. 

176. Με την κατάργηση του άρθρου 30 του ΚΒΣ, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί του κύρους 

των βιβλίων. Διατηρούνται όμως σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ που ορίζουν 

τον τρόπο προσδιορισμού του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα με αντικειμενικό τρόπο.  Στον ΚΦΕ επίσης μεταφέρονται και οι διατάξεις του 

άρθρου 31 του ΚΒΣ  σχετικά με το απόρρητο βιβλίων και στοιχείων (παρ. 6 του άρθρου 85 

του Κ.Φ.Ε.).   

177. Χωρίς  τροποποίηση μεταφέρονται στο άρθρο 66 του ΚΦΕ οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 10 

του άρθρου 36 του ΚΒΣ σχετικά με το φορολογικό έλεγχο. 

178. Καταργείται η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ταυ άρθρου 37 του ΚΒΣ, εφόσον όμως με 

τις διατάξεις του ΚΦΑΣ εξακολουθούν και υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις των 

αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών 

Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, τότε οι αποφάσεις αυτές 

εξακολουθούν να ισχύουν.    
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7. Η συμβολή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας. 

 

7.1) ΚΦΑΣ και γραφειοκρατία 

 

Σύμφωνα με τον Μαξ Βέμπερ
24

 τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας καθορίζονται ως εξής: 

1. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των υπαλλήλων ορίζονται ευκρινώς και 

νομιμοποιούνται ως επίσημα καθήκοντα. 

2. Η οργάνωση των αρμοδιοτήτων ακολουθεί ιεράρχηση εξουσίας από πάνω προς τα 

κάτω. 

3. Οι υπάλληλοι του συστήματος της γραφειοκρατίας επιλέγονται και εξελίσσονται βάσει 

των προσόντων τους. 

4. Οι διοικητικές δράσεις και αποφάσεις καταγράφονται και αποτελούν τμήμα μόνιμου 

και διαρκούς αρχείου. 

5. Τα διοικητικά στελέχη υπόκεινται σε κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν 

αξιόπιστη συμπεριφορά. 

6. Η διοίκηση των υπαλλήλων ασκείται από σώμα εκτός του οργανισμού στον οποίο 

ανήκουν, (πολιτική ηγεσία ενίοτε) 

Μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), 

διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως οι παλαιές διατάξεις του ΚΒΣ δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων οικονομικών συναλλαγών. 

  

7.1.1) Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 

 

Το πρόβλημα κυρίως αφορούσε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν κατά την 

τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και όλες τις 

διεκπεραιώσεις των υποθέσεών τους στους δημόσιους φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η διαδικασία θεώρησης στην εφορία, η οποία απαιτεί πληθώρα δικαιολογητικών 

προκειμένου να εξακριβωθεί η μη οφειλή κάθε επιτηδευματία προς τον οποιοδήποτε δημόσιο 

φορέα ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία διάτρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. 

Όπως γίνεται κατανοητό, αυτή η διαδικασία στην ουσία χρειάζεται για να νομιμοποιήσει τη 

δραστηριότητα ενός επιτηδευματία, εξασφαλίζοντας την ασφαλιστική και φορολογική του 

ενημερότητα, αλλά είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολύπλοκη, γεγονός που στην πράξη 

δημιουργεί αρκετές προστριβές μεταξύ εφοριακών και φορολογούμενων. Με τις νέες διατάξεις 

του ΚΦΑΣ, η θεώρηση καταργείται για τα περισσότερα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και 

απλοποιείται για όσον αφορά τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, τερματίζοντας ουσιαστικά 
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 Κοντοστάθη Σ. 2010, Δημόσια διοίκηση και γραφειοκρατία, Ηράκλειο, Γκρίζα Βιβλιογραφία. 
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τη γραφειοκρατική δυσλειτουργία της θεώρησης. Η μείωση στο ελάχιστο της υποχρέωσης 

θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, έδωσε μια μικρή ανάσα αφού τα δικαιολογητικά που 

απαιτούσε το συγκεκριμένο Τμήμα της ΔΟΥ για να προβεί σε θεώρηση, μάλλον 

μεταφέρθηκαν αλλού. Ως παράδειγμα αναφέρεται
25

 «Αποχώρηση μέλους από το ΔΣ ανώνυμης 

εταιρείας» το οποίο είναι και μέτοχος της εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό 

κεφάλαιο μεγαλύτερο του 3% χωρίς επανεκλογή αντικαταστάτη με ημερομηνία έκτακτης 

γενικής συνέλευσης την 31/12/2012 για την μείωση των μελών του ΔΣ. Η εταιρεία είχε 

προχωρήσει, ως όφειλε, σε αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ και υπέβαλε αίτηση και πρακτικά στο 

αρμόδιο τμήμα για έλεγχο, καταχώριση και εν συνεχεία, έκδοση ανακοίνωσης και προώθηση - 

δημοσίευση  στο ΦΕΚ. Η ανακοίνωση του ΓΕΜΗ εκδόθηκε στις 29/7/2013 (οι πληροφορίες 

αναφέρουν ότι τα στοιχεία αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην Περιφέρεια – πρώην Νομαρχία – 

για έλεγχο και απλά το ΓΕΜΗ εκδίδει την ανακοίνωση, μετά από την θετική απάντηση που θα 

πάρει από αυτήν). Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το επτάμηνο διάστημα, η ΑΕ «εισέπραττε» 

σχετική γκρίνια από τράπεζες, από φορείς του ίδιου του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού 

τομέα, που ζητούσαν τα έγγραφα της νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, στο πλαίσιο των 

εμπορικών του συναλλαγών. Κυρίως δε, για την χρήση των υπηρεσιών του e-banking που 

τόσο απαραίτητες έχουν γίνει πλέον στον σύγχρονο κόσμο της επιχειρηματικής (και όχι μόνο) 

επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι οι τράπεζες (οι νομικές τους υπηρεσίες), 

αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά με σχετική ανοχή, αφού και οι ίδιες ως ΑΕ, έχουν την 

ανάλογη εμπειρία με το ΓΕΜΗ. Μετά την ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ και έπρεπε να δηλωθεί η 

μεταβολή αυτή στο Μητρώο της ΔΥΟ εντός  τριάντα ημερών. Δεν αρκούσε η υποβολή της 

δήλωσης μεταβολής (έντυπο Μ3), συνοδευόμενη από την δήλωση σχέσεων (έντυπο Μ7). Η 

ΔΟΥ απαιτούσε για να καταχωρίσει την μεταβολή, εκτός από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ που 

είναι σαφής, μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (με γνήσιο 

υπογραφής) που να αναφέρει τα μέλη του ΔΣ και την ενδεχόμενη ποσοστιαία συμμετοχή τους 

στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αυτό που ζητούσε κάποτε ο ΚΒΣ), και παράλληλα  να 

συνυποβληθούν βεβαιώσεις, για όλα τα μέλη του ΔΣ, από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, 

ΕΤΑΑ κ.λπ.) ότι είναι εγγεγραμμένα σε αυτούς ή απαλλάσσονται από αυτήν την ασφάλιση.  

  Επομένως ο Κ.Φ.Α.Σ μειώνει τη γραφειοκρατία που επιβάρυνε τις ελληνικές επιχειρήσεις με 

την υποχρέωση θεώρησης στοιχείων και βιβλίων από της φορολογικές αρχές στο ελάχιστο. 

Έτσι πλέον, η θεώρηση από την ΔΟΥ ή η έκδοση μέσω ταμειακών μηχανών ή φορολογικών 

μηχανισμών απαιτείται μόνο για τα στοιχεία διακίνησης (Δελτία Αποστολής) και τις 

Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, ενώ τα Τιμολόγια Συναλλαγών δεν χρειάζονται πλέον να 

είναι θεωρημένα από την ΔΟΥ ούτε να φέρουν σήμανση από φορολογικούς μηχανισμούς. 

Επιπλέον, η υποχρέωση θεώρησης / σήμανσης τόσο για τα Δελτία Αποστολής, όσο και για τις 

Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, καταργείται από 1 Ιανουαρίου 2014. 

                                                 
25
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 Βεβαίως, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν φορολογικούς 

μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ). και για την έκδοση των Τιμολόγιων Συναλλαγών με όλες τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις που προβλέπει ο Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222). 

7.1.2) Ηλεκτρονικά Παραστατικά 

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό ΕΕ45/2010 σχετικά με την τήρηση των βιβλίων, 

βρίσκει πλέον εφαρμογή και στην χώρα μας, από την 1
η
 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, με  

το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών -Κ.Φ.Α.Σ- (Ν. 4093/12.11.2012, ΦΕΚ 

222). Εισάγεται πλέον στην ελληνική νομοθεσία, η ίση μεταχείριση μεταξύ έντυπων-χάρτινων 

και ηλεκτρονικών παραστατικών (Equal Treatment).      

Το βασικό μήνυμα της οδηγίας που αφορά στην ίση μεταχείριση των χάρτινων και των 

ηλεκτρονικών παραστατικών, βρίσκεται στο άρθρο 233 / EU45/2010, το οποίο έχει 

κωδικοποιείται στο ελληνικό δίκαιο βάσει του Άρθρου 2, Παράγραφος 5, Δεύτερο Εδάφιο του 

Νόμου 4093/12.11.2012: 

"Άρθρο 233 

"Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα 

των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της 

έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους." 

  

- Αυθεντικότητα Προέλευσης: Διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του 

παραστατικού. 

- Ακεραιότητα Περιεχομένου: Εξασφάλιση ότι το ηλεκτρονικό παραστατικό δεν έχει 

αλλοιωθεί σε όλη τη γραμμή τιμολόγησης. 

- Αναγνωσιμότητα: Εξασφάλιση της αναγνωσιμότητας του παραστατικού από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. 

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ, τρεις είναι οι τρόποι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, που 

αναγνωρίζονται από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς μπορούν να διασφαλίσουν την 

αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα 

του τιμολογίου: 

1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή (Digital Signature), 

όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 - ΦΕΚ A'125. 

2. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI), εφόσον υποστηρίζεται από μια μορφή που 

εξασφαλίζει, επίσης την αναγνωσιμότητα. 

3. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ), όπως 

ορίζεται από το Νόμο 1809/1988 ΦΕΚ A'222.  
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Στο Άρθρο 233 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ 45/2010 αναφέρεται ρητά, η δυνατότητα 

εξασφάλισης των παραπάνω κριτηρίων (γνησιότητα προέλευσης, ακεραιότητα περιεχομένου 

και αναγνωσιμότητα παραστατικού), από έλεγχους «των επιχειρήσεων, οι οποίοι δημιουργούν 

μια αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου μεταξύ ενός τιμολογίου και μιας παράδοσης ή παροχής, 

μπορεί να αποτελέσουν έναν τρόπο, μέσω της καθιέρωσης μιας αξιόπιστης διαδρομής ελέγχου 

που να συνδέει τα τιμολόγια και τις παραδόσεις ή παροχές.»  

Ωστόσο, η παραπάνω δυνατότητα δεν προβλέπεται από τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. 

Εναπόκειται πλέον στην διακριτική ευχέρεια των υπόχρεων, να επιλέξουν οποιοδήποτε τρόπο 

ηλεκτρονικής μετάδοσης, εφόσον τα κριτήρια της γνησιότητας της προέλευσής τους, της 

ακεραιότητας και της αναγνωσιμότητας του περιεχομένου τους, είναι εξασφαλισμένη. Για τη 

χρήση οποιασδήποτε εναλλακτικής (πέραν των τριών προαναφερθέντων μεθόδων που 

αναφέρονται ρητά στον Κ.Φ.Α.Σ) οι υπόχρεοι στο φόρο, φέρουν την υποχρέωση σαφής 

απόδειξης ότι η μέθοδος που έχουν επιλέξει, είναι επαρκώς ασφαλής και διασφαλίζει τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κριτήρια.  

Τέλος, η χρήση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του παραλήπτη 

(Άρθρο 232 του 45/2010 και Άρθρ.2, παράγραφος 5, παράγραφος 1 Κ.Φ.Α.Σ). Υπάρχει δε, 

μεγάλη ευελιξία στη διαδικασία της αποδοχής, η οποία μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, 

γραπτή, προφορική ή ακόμα και σιωπηρή (πχ: Η επεξεργασία της πληρωμής ενός 

παραστατικού που έχει παραληφθεί ηλεκτρονικά). 

7.1.3) Υποχρέωση Θεώρησης / Σήμανσης Στοιχείων με χρήση Φορολογικών Μηχανισμών 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάση Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222)  

Μέχρι το τέλος του 2012 μόνο οι επιχειρήσεις που εξέδιδαν τα στοιχεία τους με σήμανση από 

φορολογικούς μηχανισμούς (βάση του Νόμου 1809/1988) είχαν την δυνατότητα να 

μεταβιβάζουν τα τιμολόγια του ηλεκτρονικά στους αποδέκτες, στέλνοντας μέσα από ένα 

ασφαλές περιβάλλον τα αρχεία a.txt και b.txt.  

 Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 κάθε επιχείρηση που εξασφαλίζει τις εξής τις τρεις 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις της: 

 «αυθεντικότητας της προέλευσης», 

 «ακεραιότητας του περιεχομένου» και  

 «αναγνωσιμότητας των τιμολογίων» , 

έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανεξαρτήτως εάν τα 

τιμολόγια προορίζονται προς επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Οι ασφαλές τρόποι έχουν περιγραφτεί 

παραπάνω. 
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7.1.4) Χρήση ηλεκτρονικών φακέλων 

 

Μια άλλη ουσιαστική αλλαγή που επήλθε με την νέα νομοθεσία είναι και η χρήση 

ηλεκτρονικών φακέλων για την αποθήκευση όλων των φορολογικών στοιχείων, βιβλίων και 

καταστάσεων που τηρούν οι επιχειρήσεις αντικαθιστώντας το ήδη υπάρχον «χάρτινο» αρχείο 

με τα πολλά προβλήματα αλλοίωσης του περιεχόμενου από τη φθορά του χρόνου. Στην ίδια 

λογική, αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο ρόλος της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου 

Οικονομικών, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες 

υποβολές των φορολογικών καταστάσεων μέσω ιντερνέτ χωρίς να δημιουργείται 

γραφειοκρατικό κομφούζιο στις εφορίες και μειώνοντας σημαντικά τις δημοσιονομικές 

δαπάνες. 

Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 ορίζεται ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 

που τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά, 

υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος 

ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τα αναλυτικά δεδομένα: 

- του τελευταίου προσωπικού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων. 

- των ημερολογίων 

- του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού 

- των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 (πρόσθετα βιβλία εάν είναι 

υπόχρεος), και  

- του μητρώου παγίων. 

Ουσιαστικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ως άνω αρχεία που 

ήδη υπάρχουν και έχουν ολοκληρωθεί και συμπληρωθεί στο χρόνο λήξης της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, η οποία υποβλήθηκε με βάση αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή 

αποθηκεύονται ανά χρήση, τα πιο πάνω δεδομένα τα οποία τηρούνται μηχανογραφικά. Εάν 

ορισμένα από τα βιβλία, καταστάσεις, ή οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 

(πρόσθετα), τηρούνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομένα αυτών δεν αποθηκεύονται στον φάκελο 

αυτό. 

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν υποβάλλεται στην ΔΟΥ και τα δεδομένα του δίνονται άμεσα 

στον έλεγχο όταν ζητηθούν από αυτόν. Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1-2013. 

 

7.1.5) Αναβάθμιση του ποινολογίου. 
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Στο ίδιο πνεύμα εκσυγχρονισμού, αναβαθμίζεται σημαντικά και το ποινολόγιο που αφορά το 

ύψος και τη διαδικασία επιβολής προστίμου για κάθε παράβαση στην οποία θα προβεί ένας 

επιτηδευματίας. Η λογική είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα πόντων (point system) ανά 

παράβαση βάσει σημαντικότητας, μεγέθους και επαναληψιμότητας δίδοντας στους παραβάτες 

μια σειρά κινήτρων συμμόρφωσης για την έγκαιρη αποπληρωμή των προστίμων καθώς επίσης 

και ορίζοντας ανώτερα όρια, στα οποία μπορεί να φτάσουν οι χρηματικές ποινές. 

Στόχος από αυτή την αναθεώρηση των παλαιότερων άρθρων του ΚΒΣ είναι ένα είδος 

ορθολογισμού των προστίμων, ώστε αφενός να είναι δίκαια και ανάλογα της παράβασης που 

εντοπίζεται αλλά και να μπορούν να εισπραχθούν άμεσα από το Δημόσιο. Θα πρέπει λοιπόν να 

επισημανθεί ότι το πνεύμα του νέου ποινολογίου είναι να εξυγιάνει και να συνετίσει τους 

παραβάτες επιτηδευματίες και όχι να «βάλει λουκέτο» στις ελληνικές επιχειρήσεις, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης 

 

7.1.6) Παράταση ενημέρωσης λόγω βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του 

λογισμικού. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 ορίζεται ότι «Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος 

ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων με 

εξαίρεση της αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση αυτή δεν 

μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» . 

Από τις διατάξεις αυτές δεν τίθενται προϋποθέσεις τρόπου απόδειξης της βλάβης του 

μηχανήματος ή της λειτουργίας του λογισμικού και δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης 

στη ΔΟΥ που υπήρχε στις προηγούμενες διατάξεις. 

Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι ότι η παράταση της ενημέρωσης των βιβλίων, λόγω 

βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, σε καμία περίπτωση να μην 

υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των κατά 

περίπτωση δηλώσεων φορολογικών αντικειμένων. 

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η επιχείρηση οφείλει  να αποκαταστήσει την βλάβη ή γενικά τη μη 

λειτουργία του λογισμικού της σε εύλογο χρονικό διάστημα για να μην δημιουργούνται 

θέματα στην όλη λειτουργία της επιχείρησης και του οποιουδήποτε ελέγχου. Το γεγονός των 

βλαβών αυτών πρέπει να αποδεικνύεται και να επαληθεύεται από τα πραγματικά περιστατικά. 

7.1.7) Διάθεση στον έλεγχο του κατάλληλου προσωπικού για την χρήση του Η/Υ. 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεώνεται πλέον να θέσει στην   διάθεση του 

ελέγχου το κατάλληλο προσωπικό για την χρήση του Η/Υ καθώς και να παρέχει κάθε 

πληροφορία για τις εφαρμογές του λογισμικού που χρησιμοποιεί. Το συνεργείο ελέγχου με 

υπάλληλο πληροφορικής δικαιούται την απευθείας λήψη στοιχείων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφο 8, «ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση βιβλίων ή την έκδοση στοιχείων υποχρεούται να θέτει 

στην διάθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, το κατάλληλο προσωπικό για την χρήση του 

λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου και να 

επιτρέπει σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος, με ειδικότητα πληροφορικής, την 

απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του Η/Υ. Επίσης 

υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο για τις  εφαρμογές του 

λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών.  

Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική 

τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων».                

Σημειώνουμε ότι στις προηγούμενες διατάξεις του ΚΒΣ, προβλέπονταν η υποχρέωση να 

υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, το οποίο έχει καταργηθεί στον ΚΦΑΣ ως 

υποχρέωση.       

Το εγχειρίδιο αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση, του υπόχρεου απεικόνισης  συναλλαγών 

και όποιου αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση βιβλίων τρίτων, να παρέχει κάθε 

πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές του λογισμικού που 

αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών . 

Πρακτικά πλέον όλα τα προγράμματα λογισμικού έχουν οδηγίες χρήσης και περιέχουν πλήρη 

ανάλυση των δυνατοτήτων του λογισμικού, ούτως ώστε να αποτελεί βοήθημα για το χρήστη 

και με βάση αυτό να μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα και επί πλέον το ίδιο αποτελεί 

εργαλείο ελέγχου και επαλήθευσης και για το φορολογικό έλεγχο, στο οποίο δίνεται κάθε 

πληροφορία σχετικά με τις εφαρμογές του λογισμικού.  

 

Δηλαδή οι νέες διατάξεις στοχεύουν στην ουσία της πληροφόρησης του ελέγχου και όχι στο 

τυπικό γεγονός της ύπαρξης αναλυτικού εγχειριδίου λογισμικού.   

 

7.1.8)  Ανυπαρξία ορισμών των εννοιών.  

Η έννοια του επιτηδευματία όπως αυτή οριζόταν στον Κ.Β.Σ. ταυτίζεται πλέον με την έννοια  

του «Υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών» η οποία όμως δεν ορίζεται στον νέο κώδικα Η 

αλλαγή αυτή δεν προσφέρει κάτι συγκεκριμένο και δεν προσθέτει μια άλλη έννοια μιας και 

από το κείμενο των διατάξεων οι έννοιες αυτές είναι ταυτόσημες. Άρα λοιπόν,  με τον όρο 

υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εννοείται ο επιτηδευματίας, όπως ακριβώς οριζόταν και 

στις προηγούμενες διατάξεις του Κώδικα, εννοείται κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα κατά τη φορολογία εισοδήματος, εννοείται κάθε 

πρόσωπο που χαρακτηρίζεται υποκείμενο σε ΦΠΑ (άρθρο 3ν. 2859/2000), δηλαδή κάθε 

πρόσωπο που ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι ο επιτηδευματίας, η επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο 
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αυτοαπασχολούμενος, ο υποκείμενος σε ΦΠΑ και ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών είναι 

ταυτόσημες έννοιες που αναφέρονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητη 

οικονομική δραστηριότητα, που λειτουργεί μια επιχείρηση, δηλαδή μια αυθύπαρκτη, αυτοτελή 

οικονομική μονάδα με ίδια βούληση. 

 

7.1.9) Κατάργηση της υποχρεωτικής τήρησης κοστολογικών στοιχείων και αλλαγή στον 

τρόπο παρακολούθησης της αποθήκης 

 

• Καταργείται  η  υποχρέωση της τήρησης  των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Παραγωγής Κοστολογίου. 

 

Το θέμα της αναγκαιότητας της Κοστολόγησης σε επίπεδο «Λογιστικής Οργάνωσης», 

παραμένει και συνεχίζει να συνδέεται με τον Κ.Φ.Α.Σ, όσον αφορά την αποτίμηση των 

παραγομένων προϊόντων, αλλά ίσως και στο Άρθρο 2 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο « 

Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών    

1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν 

συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε 

να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από το 

φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.  ……….3. Κάθε 

εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται 

σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή 

σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.» 

 

• Στα θετικά του Νέου κώδικα συγκαταλλέγεται και η αλλαγή του τρόπου τήρησης της 

αποθήκης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 8 του Κ.Φ.Α.Σ  «… για την τήρηση των 

ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

(Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των 

πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και 

από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα 

από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά 

λογαριασμό». 

  

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ για τον λογαριασμό 94, ισχύουν τα εξής:  

 

«5.215 Λογαριασμός 94 «Αποθέματα» Α. Περιεχόμενο και ορολογία 

 

1. Στους υπολογαριασμούς του 94 παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας 

αποθέματα της οικονομικής μονάδας, είτε προέρχονται από αγορά, είτε παράγονται από την 

ίδια τη μονάδα. 
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2. Ο λογαριασμός 94 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, στους 

οποίους παρακολουθούνται οι κατηγορίες των αποθεμάτων της ομάδας 2 της γενικής 

λογιστικής. Η αναλυτική λογιστική αναλύει παραπέρα τις γενικές κατηγορίες των αποθεμάτων 

κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται καλύτερα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοστολογήσεως, του προσδιορισμού των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, της αναλύσεως των 

αποτελεσμάτων κατά κλάδους ή κέντρα δραστηριότητας ή φορείς ευθύνης και του ελέγχου 

των αποθεμάτων που αποβλέπει στην αποτελεσματική διαχείρισή τους.  

3. Το τελευταίο όριο αναλύσεως των υπολογαριασμών του 94 είναι η μερίδα αποθήκης, στην 

οποία παρακολουθείται η τελευταία υποδιαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθέματος, 

όπως π.χ. στα εμπορεύματα, η μερίδα αποθήκης αντιπροσωπεύει το είδος, ενδεχόμενα δε και 

την ποιότητα. Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεμάτων υπαγορεύεται, είτε από  

διαχειριστικές και κοστολογικές ανάγκες, είτε από υποχρεωτικής εφαρμογής κανόνες δικαίου. 

Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεμάτων παρακολουθείται σε περισσότερες από 

μία μερίδες αποθήκης, όταν το ίδιο απόθεμα βρίσκεται σε περισσότερους από έναν  

αποθηκευτικούς χώρους. Οι λογαριασμοί της τελευταίας υποδιαιρέσεως των αποθεμάτων 

τηρούνται κατά ποσότητα και αξία. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι δυνατό να γίνεται για 

ορισμένες κατηγορίες αναλώσιμων υλικών που θεωρούνται ότι αναλώνονται αμέσως με την 

παραλαβή τους. Τα αναλώσιμα αυτά υλικά είναι δυνατό να παρακολουθούνται, είτε στο 

σύνολό τους είτε κατά ομάδες, μόνο κατά αξία. 

 

Γ. Διαδικασία ενημερώσεως των λογαριασμών αποθεμάτων  

 

10. Η ενημέρωση των λογαριασμών αποθεμάτων, όπως και των λογαριασμών εξόδων της 

ομάδας 6, των εσόδων της ομάδας 7 και των αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8, 

γίνεται, είτε πρώτα στη γενική λογιστική και σε δεύτερη φάση στην αναλυτική, είτε 

αντίστροφα, είτε ταυτόχρονα και στους δύο τομείς της λογιστικής (γενικής και αναλυτικής).  

 

α. Περίπτωση πρώτη: Η πορεία των εγγραφών αρχίζει από τη γενική λογιστική. Στην 

περίπτωση αυτή οι αναλυτικοί λογαριασμοί των αποθηκών τηρούνται στη γενική λογιστική 

(ομάδα 2) και ενημερώνονται, κατά ποσότητα και αξία με την αρχική απογραφή και τις 

αγορές, και μόνο κατά ποσότητα με τις αναλώσεις, τις πωλήσεις και τις εσωτερικές 

διακινήσεις.  

 

β. Περίπτωση δεύτερη: Η πορεία των εγγραφών αρχίζει από την αναλυτική λογιστική. Στην 

περίπτωση αυτή οι αναλυτικοί λογαριασμοί των αποθηκών τηρούνται κατά ποσότητα και αξία 

στην αναλυτική λογιστική, όπου λογιστικοποιούνται τα πρωτογενή παραστατικά κινήσεως των 

αποθεμάτων (απογραφή, αγορές, βιομηχανοποιήσεις, πωλήσεις, διακινήσεις). Κατά τη 

λογιστικοποίηση των παραστατικών απογραφής (δελτίο, ή βιβλίο απογραφής) και αγορών 

χρεώνονται αναλυτικά οι λογαριασμοί των αποθεμάτων (94), με πίστωση του 90. Τυχόν 

κονδύλια που δεν ενσωματώνονται στο κόστος αποθεμάτων, όπως π.χ. ο Φ.Κ.Ε., τα οποία 

περιλαμβάνονται στα παραστατικά αγορών, δεν καταχωρούνται στην αναλυτική λογιστική». 

 



 65 

Με βάση τα ανωτέρω έχει ενδιαφέρον το πώς θα αντιμετωπίσει η ερμηνευτική εγκύκλιος το 

θέμα της παρακολούθησης της Αποθήκης. 

 

 

7.1.10) Κατάργηση αναγραφής ορισμένων δεδομένων στα φορολογικά στοιχεία και μορφή 

του τιμολογίου 

 

Δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των 

συμβαλλομένων στο Τιμολόγιο και στο Δελτίο Αποστολής. 

         

 

Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί 

ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου .  

 

7.2) ΚΦΑΣ και φοροδιαφυγή. 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα για την Ελληνική οικονομία, το οποίο 

είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να αντιμετωπιστεί, αλλά ακόμα και να εκτιμηθεί. Στην ακαδημαϊκή 

έρευνα των Νικολάου Αρταβάνη, Adair Morse και Μαργαρίτας Τσούτσουρα, χρησιμοποιείται 

μία καινοτόμος μέθοδος για την εκτίμηση του μεγέθους της φοροδιαφυγής και της κατανομής 

της στους διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Η μελέτη βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

τράπεζες προσαρμόζονται στο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος (και άλλων χωρών με 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή) με το να χορηγούν δάνεια με βάση τις εκτιμήσεις τους για το 

πραγματικό, και όχι το δηλωθέν, εισόδημα των νοικοκυριών. Η έρευνα εκτιμά το ύψος της 

φοροδιαφεύγουσας φορολογητέας ύλης, μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε 28 δισ 

ευρώ για το 2009. Η μελέτη εξετάζει ακόμα τις αιτίες που επιτρέπουν τη διατήρηση του 

φαινομένου και τα κύρια συμπεράσματα είναι: (α) σε κλάδους που η χρήση παραστατικών δεν 

είναι συνήθης, η φοροδιαφυγή είναι πιο εύκολη και υψηλότερη και (β) το πολιτικό σύστημα 

εμφανίζεται να μη διαθέτει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, λόγω 

προσωπικών κινήτρων που σχετίζονται με τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται στο 

Κοινοβούλιο και τις ισχυρές επαγγελματικές τους ενώσεις. Οι τράπεζες προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές, χορηγούν δάνεια βάσει των εκτιμήσεών τους για τα πραγματικά 

εισοδήματα των νοικοκυριών και όχι βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους. Ως απόδειξη 

αυτής της προσαρμογής, σημειώνουμε ότι ο αυτοαπασχολούμενος στην Ελλάδα εμφανίζεται να 

δαπανά το 82% των δηλωθέντων εισοδημάτων του στην εξυπηρέτηση χρεών (σε ορισμένους 

κλάδους π.χ. χρηματοπιστωτικών, ιατρικών και νομικών υπηρεσιών, το ποσοστό αυτό 

υπερβαίνει το 100%). Ο γενικός κανόνας για την χορήγηση πιστώσεων υποδεικνύει τη μη 

χορήγηση δανείου, στην περίπτωση που το αναγκαίο ποσό για την εξυπηρέτηση των χρεών 
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υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος. Συνεπώς, οι τράπεζες προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους, 

αναφορικά με τη χορήγηση πιστώσεων, συνεκτιμώντας ότι το πραγματικό εισόδημα είναι 

υψηλότερο του δηλωθέντος. 

 

Με βάση τις αποφάσεις που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητα των ατόμων που 

υποβάλλουν αίτηση για μακροπρόθεσμα δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αναχρηματοδοτήσεις και 

στεγαστικά δάνεια, εκτιμάται ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος του πραγματικού εισοδήματος 

των αυτοαπασχολούμενων για να μπορεί να υποστηρίξει το επίπεδο των χορηγούμενων 

πιστώσεων. Το βασικό αποτέλεσμα αφορά σε ένα σύνολο πολλαπλασιαστών εισοδήματος για 

κάθε επαγγελματικό κλάδο, που αποτελεί το λόγο πραγματικού προς δηλωθέντος εισοδήματος. 

Εκτίμηση της εν λόγω έρευνας είναι ότι τα μη δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα για το 2009 

ανέρχονται στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με 

φορολογικό συντελεστή 40%, τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα υπολογίζονται στο 31% του 

ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2009 (ή στο 48% του 2008). Το μέσο πραγματικό 

εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων είναι 1,92 φορές μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Οι 

εκτιμήσεις αυτές είναι συντηρητικές για δύο λόγους: Πρώτον, οι τράπεζες μπορεί να προβαίνουν 

σε κούρεμα της εκτίμησής τους για το πραγματικό εισόδημα, στο βαθμό που είναι λιγότερο 

πρόθυμες να προβούν σε δανεισμό βάσει του αδήλωτου εισοδήματος (σε σχέση με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα). Δεύτερον, οι εκτιμήσεις της βασίζονται στην υπόθεση ότι οι μισθωτοί 

δεν φοροδιαφεύγουν. 

Διαπίστωση της έρευνας είναι ότι οι ιατροί, οι μηχανικοί, οι καθηγητές, οι οικονομολόγοι και 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι λογιστές και οι δικηγόροι έχουν τον υψηλότερο λόγο πραγματικού 

προς δηλωθέν εισόδημα 

 

Επίσης η εν λόγω έρευνα εντοπίζει ισχυρές ενδείξεις ότι στους κλάδους όπου απαιτείται 

καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας, η φοροδιαφυγή είναι λιγότερο πιθανή, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι η επιβολή φορολογικής πειθαρχίας προϋποθέτει πληροφόρηση. Επιπλέον 

οι κλάδοι με  την υψηλότερη μέση φοροδιαφυγή, αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα 

επαγγέλματα  που αναφέρονταν σε νομοσχέδιο που προτάθηκε το 2010 για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες (βλ. ανωτέρω πίνακα). Το νομοσχέδιο 

προέβλεπε το φορολογικό έλεγχο όσων αυτοαπασχολούμενων σε συγκεκριμένους κλάδους 

δηλώνουν χαμηλό εισόδημα, όμως δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ένα ακόμα γεγονός που ενισχύει τη 

θεωρία έλλειψης πολιτικής βούλησης, είναι ότι τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται στο 

Κοινοβούλιο είναι κατά κύριο λόγο εκείνα που φοροδιαφεύγουν, ακόμη και εάν εξαιρέσουμε 

τους δικηγόρους. Τα  αποτελέσματα μας καταδεικνύουν ότι (i) οι εργαζόμενοι σε κλάδους όπου 

δεν απαιτείται καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας είναι ευκολότερο να φοροδιαφύγουν 

και ότι (ii) το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται να μη διαθέτει την πολιτική βούληση να προβεί σε 

φορολογική μεταρρύθμιση. 

Επιπλέον από το σύνταγμά μας προβλέπεται ότι οι φορολογικοί νόμοι ερμηνεύονται στενά 

γραμματικά και αυτό για να προστατεύεται ο φορολογούμενος, δεδομένου ότι κατά τον έλεγχο 
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βρίσκεται σε αδυναμία έναντι του κράτους, και να αποκλείει την αυθαίρετη ερμηνεία της 

διοίκησης. 

 

Μολονότι ο ΚΦΑΣ δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις με το άρθρο 30 του ΚΒΣ περί κύρους, 

ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών, ωστόσο 

παραμένει ασαφής η αντιμετώπιση του ζητήματος του προσδιορισμού των φορολογικών 

υποχρεώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αναλυτικής πληροφόρησης, όπως, 

επίσης, και σε περίπτωση μη τήρησης ή μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης των βιβλίων στον 

φορολογικό έλεγχο. Η ασάφεια επιτείνεται λόγω της διατήρησης των άρθρων 30 και 32 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί προσδιορισμού του ακαθάριστου και καθαρού 

εισοδήματος σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και του άρθρου 48 παρ. 3 

του Κώδικα ΦΠΑ περί προσδιορισμού των εσόδων και της αξίας των αγορών και των 

δαπανών σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων.  

 

Προβλέπεται ότι για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

οι κανόνες αποτίμησης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980). 

Παρατηρείται ότι μέχρι σήμερα το ζήτημα της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

οι οποίες καταργούνται.  

 

Μολονότι ορίζεται ότι όπου γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του ΚΒΣ (π.δ. 186/92) νοούνται 

οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12 του Ν. 4093/2012, και επομένως, το άρθρο 5 του Ν. 

2523/1997 περί παραβίασης του ΚΒΣ θα εφαρμόζεται αναφορικά με την παραβίαση των 

διατάξεων του ΚΦΑΣ, ωστόσο λόγω των δυσεπίλυτων ερμηνευτικών προβλημάτων που θα 

δημιουργηθούν, απαιτείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης, προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η αντικατάσταση του ΚΒΣ από τον ΚΦΑΣ.  

 

7.2.1) Έλλειμμα στην διαδικασία σύστασης Α.Ε. και Ε.Π.Ε 

 

Στην Ελλάδα, σύσταση Α.Ε. ή και Ε.Π.Ε. σημαίνει μήνες και μήνες γραφειοκρατίας, με 

δικηγόρους, συμβολαιογράφους, εφημερίδες κυβερνήσεως κτλ, όμως κατά την σύνταξη του 

καταστατικού ο συμβολαιογράφος διαβεβαιώνει πως το κεφάλαιο καταβλήθηκε και 

καταμετρήθηκε μπροστά του και έτσι ανοίγουν τόσες εταιρείες χωρίς να έχουν το κεφάλαιο 

που δηλώνουν. Με άλλα λόγια, αρχίζουν τη δραστηριότητά τους οι εταιρείες αυτές με τρόπο 

που οδηγεί στην καταδολίευση δανειστού! Θα  μπορούσε να είχε προβλεφθεί η υποχρεωτική 

ύπαρξη απόδειξης από τράπεζα ότι το κεφάλαιο που δηλώνεται υπάρχει σε κλειστό 

λογαριασμό.  Δηλαδή, δεν είναι τα πολλά χαρτιά και οι περίπλοκες διαδικασίες που 

προλαμβάνουν την απατεωνιά, αλλά τα έξυπνα χαρτιά και οι έξυπνες διαδικασίες, και εκεί 

εντοπίζεται το έλλειμμα  
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7.2.2) Αλλαγή στον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών 

 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος της απόδειξης των συναλλαγών με επιταγή ή μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ύπαρξη των πραγματικών 

αντισυμβαλλομένων στις συναλλαγές. Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζεται το όριο 

εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για 

τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να υπάρχει κοινό όριο (3.000 €) με τα λοιπά φορολογικά στοιχεία 

αξίας και ορίζεται ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων, σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής. (βλ. 

αιτιολογική νόμου 4093/2012) 

 

7.2.3) Αλλαγή στο όριο συναλλαγής μέχρι το οποίο μπορεί να λαμβάνεται απόδειξη λιανικής 

πώλησης αντί τιμολογίου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 16 περ. γ. «Εξομοιώνονται με τιμολόγια: γ) Η απόδειξη λιανικής, 

στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική 

περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα 

στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και τις πωλήσεις μη 

εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε 

συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ.» 

 

7.2.4) Νέες δυνατότητες ελέγχου των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου 

 

Με το άρθρο 10 παρ. 8 ορίζεται: «Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο 

εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα 

αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο 

πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού 

απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο 

καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Η επιβεβαίωση των 

στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο 

υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση 

αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου. 

 

7.2.5) Αναγραφή δεδομένων στα παραστατικά και παραλείψεις του νέου κώδικα.  
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Δεν καθορίζονται στις διατάξεις του νέου κώδικα και ειδικότερα στην παράγραφο 23 του 

άρθρου 4 τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται προκειμένου να παρέχονται ασφαλείς 

πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου. Υπάρχει ρητή 

υποχρέωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη. Δεν προκύπτει υποχρέωση 

αναγραφής επιπλέον στοιχείων, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχουν δεδομένα που 

καθορίζουν και μεταβάλουν την τιμή, και που αποτελούν ουσιαστικό και προσδιοριστικό 

μέρος της αμοιβής που συμφώνησε και υποχρεούται να καταβάλει ο πελάτης, τότε πρέπει να 

αναγράφονται τα καθοριστικά στοιχεία αυτής της συναλλαγής, αφού οι διατάξεις αναφέρονται 

στην παροχή ασφαλών πληροφοριών για την έκδοση της απόδειξης. 

Ως παράδειγμα αναφέρουμε τους χώρους διαμονής: εκτός του χρόνου έναρξης και λήξης της 

παροχής ή της εγγραφής με την έναρξη, εάν ο πελάτης διαμένει σε μονόκλινο, δίκλινο ή 

σουίτα ή ακόμη αν είναι με πρωινό, πρωινό και γεύμα, ή συνολικό πακέτο (all inclusive) και 

για τα κάμπινγκ εάν πληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συνοδεύουν κάθε 

πελάτη, καθώς και το είδος του κατασκηνωτικού και μεταφορικού μέσου, εάν και πάλι αυτό 

διαφοροποιεί τον τιμοκατάλογό του.  

Με την Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ.1004/4-12013 διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τις συναλλαγές των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να είναι εφικτή η 

επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, πληροφορίες  όπως τα στοιχεία του 

αντισυμβαλλομένου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής, 

περιγραφή κλπ είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων.            

 

7.2.6) Αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου μεταξύ ενός τιμολογίου και μιας παράδοσης ή παροχής 

και παραλείψεις του νέου κώδικα. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, σχετικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 

45/2010 σχετικά με την τήρηση βιβλίων, στον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών -Κ.Φ.Α.Σ- (Ν. 4093/12.11.2012, ΦΕΚ 222) και που εισάγει στην ελληνική 

νομοθεσία, την ίση μεταχείριση μεταξύ έντυπων-χάρτινων και ηλεκτρονικών παραστατικών 

(Equal Treatment) και τις έννοιες της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του 

περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, 

παρατηρούμε ότι αυτή η «εισαγωγή» δεν είναι ολοκληρωμένη αφού στο άρθρο 233 της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ 45/2010 αναφέρεται ρητά, η δυνατότητα εξασφάλισης των 

παραπάνω κριτηρίων, από έλεγχους «των επιχειρήσεων, οι οποίοι δημιουργούν μια αξιόπιστη 

διαδρομή ελέγχου μεταξύ ενός τιμολογίου και μιας παράδοσης ή παροχής, μπορεί να 

αποτελέσουν έναν τρόπο, μέσω της καθιέρωσης μιας αξιόπιστης διαδρομής ελέγχου που να 

συνδέει τα τιμολόγια και τις παραδόσεις ή παροχές», δυνατότητα η οποία δεν προβλέπεται 

στον νέο Κ.Φ.Α.Σ. 

Αυτή η παράληψη της  διαδρομής ελέγχου που να συνδέει τα τιμολόγια και τις παραδόσεις ή 

παροχές, κατά την γνώμη μας αφήνει κενό που μπορεί να οδηγήσει στην φοροδιαφυγή από 

πρόθεση, αφού δεν είναι ευθύνη της επιχείρησης να συνδέσει τα τιμολόγια με τις παραδόσεις ή 

τις παροχές αφήνοντας περιθώρια για έκδοση εικονικών τιμολογίων 
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7.3) Αδιευκρίνιστα στοιχεία στον ΚΦΑΣ 

 

- Δεν υπάρχει διάταξη στο νέο Κ.Φ.Α.Σ. που να ορίζει την έννοια του είδους  του αγαθού. 

Στον Κ.Β.Σ  άρθρο 3 παρ. 3 ορίζονται τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης 

διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία - 

περιγραφή του είδους λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.»   

 

- Δεν υπάρχει διάταξη στο νέο Κ.Φ.Α.Σ. που να ορίζει την έννοια του υποκαταστήματος .  Στον 

Κ.Β.Σ  άρθρο 9 παρ. 1 ορίζονται τα εξής: « Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική 

εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική 

δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου 

υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται συναλλακτική δραστηριότητα όταν 

πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες 

διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις 

αυτές περιορίζονται μόνο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους. Κατ’ εξαίρεση των όσων 

ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί 

χώροι, καθώς και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα 

μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες».   

 

- Δεν ορίζονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 4, αλλά και πουθενά αλλού στον νέο κώδικα, 

το ποιοι θεωρούνται ως εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας ή ως εκπαιδευτήρια ή 

κέντρα αισθητικής και τα λοιπά επαγγέλματα που υποχρεούνται στην τήρηση των πρόσθετων 

βιβλίων του άρθρου αυτού, με συνέπεια να υπάρξουν πολλές διενέξεις και αντίθετες απόψεις 

μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων. Αναμένεται να συμβεί αυτό ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα 

επαγγέλματα. Για την ερμηνεία θα υπάρξει η ανάγκη αναζήτησης των ορισμών σε άλλες 

νομοθεσίες ή η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα διδάγματα της εμπειρίας.      
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8. Επίλογος 

 

Με τις διατάξεις του ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αναφέρεται σε 

πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και 

θεσπίζει κανόνες με σκοπό την εμφάνισή του ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός 

και ο έλεγχος του αποκτώμενου εισοδήματος κάθε επιτηδευματία. Η καθιέρωση της τήρησης 

των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων γενικά, δεν αφορά μόνο τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων και γενικότερα των υπόχρεων που 

τηρούν αυτά, αλλά έχει ευρύτερη σημασία, πολλές φορές αποφασιστική, αφού με τα 

συστήματα του ΚΦΑΣ και Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, επιδιώκεται να γίνει δυνατή η 

παρακολούθηση της όλης οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, δηλαδή του τρόπου 

παρακολούθησης της παραγωγής των αγαθών, της διακίνησης, της τιμολόγησης, απογραφής, 

αποτίμησης αυτών, κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, εμφάνιση των πράξεων στα 

βιβλία, με καθορισμένο τρόπο και μέθοδο, με αντικειμενικό σκοπό την διαφάνεια, αλλά και 

την εμφάνιση του ορθού οικονομικού αποτελέσματος για την ίδια την επιχείρηση, για το 

Δημόσιο, για τους συναλλασσόμενους με αυτές, καθώς και για τους μετόχους, μεριδιούχους ή 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης 

  

Με τις νέες διατάξεις επέρχεται μία αρκετά σημαντική απλοποίηση του πλαισίου σε σχέση με 

τον ΚΒΣ. Βασική αρχή είναι ότι η απεικόνιση των συναλλαγών πρέπει να καθιστά ευχερείς τις 

ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

 

Σε γενικές γραμμές η υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων επεκτείνεται σε  όλες τις 

κεφαλαιουχικές εταιρείες και εταιρείες με τζίρο άνω του 1,5 εκ. €. Οι λοιπές τηρούν βιβλίο 

εσόδων-εξόδων. 

 

Επεκτείνονται οι ημερομηνίες ενημέρωσης των βιβλίων. 

 

Καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων με εξαίρεση τις Α.Π.Υ. για παροχή υπηρεσιών 

και τα δελτία αποστολής. 

 

Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής -

κοστολογίου με ορισμένες εξαιρέσεις. 

 

Αυστηροποιούνται οι κανόνες εξόφλησης συναλλαγών με στόχο τον περιορισμό των 

συναλλαγών με μετρητά. 

 

Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο Σύστημα Απεικόνισης 

Συναλλαγών. 
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Η φορολογική ισότητα επιτάσσει όλοι οι φορολογούμενοι να φορολογούνται με ακριβώς τον 

ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της πηγής και της φύσης των εισοδημάτων τους. Δεν υπάρχει πιο 

δίκαιος κανόνας, αλλά ούτε και κανένας άλλος σύμφωνος προς το Σύνταγμά μας, από τον 

κανόνα ίση φορολόγηση για ίση φοροδοτική ικανότητα. 

 

Φόροι οι οποίοι εμφανίζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα δημιουργούν αδυναμία είσπραξης κι 

επιπλέον κόστος διαχείρισης, και το αντίστροφο, όσο πιο απλή είναι η δομή ενός φόρου τόσο 

λιγότερο κόστος έχει διαχειριστικά, καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα είσπραξης. Επιπλέον, η 

πολυπλοκότητα στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης δημιουργεί μεγαλύτερη πιθανότητα 

σφαλμάτων, κατά κανόνα αφήνει περισσότερα περιθώρια ανθρώπινης παρέμβασης (από τον 

ελεγκτικό μηχανισμό), άρα εστίες διαφθοράς, και προκαλεί εύλογη αμφισβήτηση για το δίκαιο 

και τη σκοπιμότητα του φορολογικού κανόνα. 

 

Σήμερα με τον όγκο και την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας και των 

συμπληρωματικών διοικητικών αποφάσεων και εγκυκλίων είναι σχεδόν αδύνατον ένας πολίτης   

να γνωρίζει πλήρως τη νομοθεσία που διέπει τα φορολογικά θέματα. 

 

Θα πρέπει, με ευθύνη της ΓΓΠΣ, να κωδικοποιηθεί όλη η φορολογική νομολογία και να 

αναρτηθεί σε ειδικό ιστότοπο φορολογικής ενημέρωσης (portal), να ομαδοποιηθεί, να 

συμπεριλαμβάνει παραδείγματα και σενάρια, στα πρότυπα του Internal Revenue Manual12 

(IRM) της Αμερικανικού IRS, με τρόπο ώστε να είναι κατανοητή σε όλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αντιστοίχιση των άρθρων του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) με τα  άρθρα του Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ)
26

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

ΑΡΘΡΑ Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ΑΡΘΡΑ Ν.4093 (ΚΦΑΣ) 

Άρθρο 1 
- 

Αντικείμενο του ΚΒΣ. 

Άρθρο 2 Άρθρο 1 

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 

Άρθρο 3  

Διάκριση επιτηδευματιών. Έννοιες Χονδρικής - 

Λιανικής πώλησης και Είδους.   
- 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 

Ένταξη των επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης 

βιβλίων. 

Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων. 

Άρθρο 5  

Βιβλία Α΄ κατηγορίας (καταργήθηκε με το άρθρο 19 

παρ. 6 του Ν. 3842/2010 από 1.1.2011).  
- 

Άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Άρθρο 4 παρ. 16 και 17 

Βιβλία Β΄ κατηγορίας Απλογραφικά βιβλία. Τήρηση και περιεχόμενο.  

Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 21 

Καταχώρηση πράξεων στα βιβλία  Β΄ κατηγορίας. Καταχώρηση πράξεων στα απλογραφικά βιβλία. 

Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 19 

Καταχώρηση πράξεων σε ιδιαίτερο χώρο του 

βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.  

Καταχώρηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε 

ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. 

Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 18 

Καταχώρηση και Ανάλυση ακαθάριστων Εσόδων 

κατά την λήξη της Διαχειριστικής περιόδου. 

Καταχώρηση – Ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων – 

Εξόδων κατά την λήξη της Διαχειριστικής περιόδου. 

Άρθρο 6 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 20 

Τήρηση βιβλίου απογραφών επιτηδευματία της Β΄ 

κατηγορίας. 

Βιβλίο Απογραφών. Καταχώρηση εμπορευμάτων 

και χρόνος ενημέρωσης. Άρθρο 6 παρ. 6 

Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 7 

Τήρηση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. Τήρηση βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο  

Άρθρο 7 παρ. 2 και 3 Άρθρο 4 παρ. 8 

Υποχρέωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. για τους 

τηρούντες Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. 

Υποχρέωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. για τους 

τηρούντες βιβλία με την διπλογραφική μέθοδο 

Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 9 

Καταχώρηση πράξεων στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
Καταχώρηση πράξεων στα βιβλία με την 

διπλογραφική μέθοδο 

Άρθρο 7 παρ. 5 

- 

Τήρηση βιβλίων : 

- Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων 

- Πρακτικών του Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιριών 

- Πρακτικών Συνελεύσεων και Διαχείρισης των 

ΕΠΕ. 

Άρθρο 7 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 13 

Τήρηση οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων 

σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και τήρηση 

βιβλίων κατά τα Δ.Λ.Π.  

Άρθρο 8  Άρθρο 4 παρ. 8 

Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, 

τεχνικών προδιαγραφών.   

Τήρηση λ/σμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. εφόσον τα 

ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λ/σμοί 70 

και 71) υπερβαίνουν τα 5 εκ. ευρώ ανά λ/σμό. 

Άρθρο 9 παρ. 1 έως 3 Άρθρο 4 παρ. 15 και 22 

Η έννοια του υποκαταστήματος και η τήρηση 

βιβλίων σε αυτό. 
Τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος. 

                                                 
26

 Χρήστος Ν. Τότσης (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις Πάμισος σελ.333 
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Άρθρο 9 παρ. 4 έως 6 

- 

Εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίου 

υποκαταστήματος και η τήρηση όλων ή μερικών 

βιβλίων αυτού με διαφορετικό τρόπο, ύστερα από 

έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 

Άρθρο 10 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1δ 

Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής 
Έκδοση δελτίου αποστολής επί ποσοτικής 

παραλαβής, χωρίς στοιχείο διακίνησης  

Άρθρο 10 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 5 

Καταχώρηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης σε 

βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή.  

Καταχώρηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης που 

πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή πριν την 

σύσταση του νομικού προσώπου  

Άρθρο 10 παρ. 3 και 4 

- Τήρηση βιβλίου επενδύσεων τρίτης και δεύτερης 

κατηγορίας. 

Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 23 

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων 

Παροχή ασφαλών πληροφοριών από ορισμένους 

υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών  

(εκμεταλλευτές χώρου φιλοξενίας, 

εκπαιδευτηρίου, κλινικής κλπ) μέχρι 31.12.2013  

Άρθρο 11 παρ. 1 και 2 Άρθρο 5 παρ. 1 έως 3 

Δελτίο Αποστολής. Πότε και από ποια πρόσωπα 

εκδίδεται.  

Δελτίο Αποστολής. Σε ποιες περιπτώσεις και από 

ποια πρόσωπα εκδίδεται.  

Άρθρο 11 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 4 

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής 

Άρθρο 11 παρ. 5α έως η Άρθρο 5 παρ. 5α έως θ 

Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής 

Άρθρο 11 παρ. 5η Άρθρο 5 παρ. 7 

Επικαιρότητας Δελτίου Αποστολής Επικαιρότητας Δελτίου Αποστολής 

Άρθρο 11 παρ. 5
η
 Άρθρο 5 παρ. 7 

Βαρύτητα χρονικής διάρκειας Δελτίων 

Αποστολής 

Βαρύτητα χρονικής διάρκειας Δελτίων 

Αποστολής 

Άρθρο 12 Άρθρο 6 

Τιμολόγια και Εκκαθαρίσεις Τιμολόγηση Συναλλαγών 

Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 

Έκδοση Τιμολογίου για πώληση αγαθών για Ίδιο 

Λογαριασμό ή για Λογαριασμό Τρίτου και 

παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλον 

επιτηδευματία.  

Έκδοση Τιμολογίου για πώληση αγαθών για Ίδιο 

Λογαριασμό ή για Λογαριασμό Τρίτου και 

παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών σε άλλον υπόχρεο. 

Άρθρο 12 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 

Έκδοση τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες 

χονδρικές πωλήσεις και παροχές υπηρεσιών. 

Έκδοση τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες 

χονδρικές πωλήσεις και παροχές υπηρεσιών. 

Άρθρο 12 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 

Έκδοση τιμολογίου όταν ο επιτηδευματίας 

εισπράττει επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις 

και επιστροφές φόρων.   

Έκδοση τιμολογίου όταν ο υπόχρεος απεικόνισης 

συναλλαγών εισπράττει επιδοτήσεις, ενισχύσεις, 

κλπ.   

Άρθρο 12 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 

Έκδοση τιμολογίου από τα πρόσωπα της παρ. 3 

του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 

Έκδοση τιμολογίου από τα πρόσωπα της παρ. 1 

του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. 

Άρθρο 12 παρ. 5 Άρθρο 6 παρ. 5 

Έκδοση τιμολογίου από επιτηδευματία για αγορές 

ή υπηρεσίες από πρόσωπα που αρνούνται την 

έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές 

τιμολόγιο και αποστολή του πρωτοτύπου του 

τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής στην Δ.Ο.Υ 

του αντισυμβαλλόμενου 

Έκδοση τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών για αγαθά που αγοράζουν κλπ.  Σε 

περίπτωση άρνησης ή έκδοσης ανακριβούς 

τιμολογίου γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού 

στην Δ.Ο.Υ του αντισυμβαλλόμενου. 
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Άρθρο 12 παρ. 6 Άρθρο 6 παρ. 6 

Έκδοση τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών για αγαθά αγροτικών προϊόντων. 
Έκδοση Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου από 

επιτηδευματία για αγορά αγροτικών προϊόντων. 

Άρθρο 12 παρ. 7 Άρθρο 6 παρ. 7 

Έκδοση εκκαθάρισης για πωλήσεις ή παροχές 

υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου, περιεχόμενο 

αυτής.  

Έκδοση εκκαθάρισης για πωλήσεις κλπ 

περιεχόμενο αυτής. 

Άρθρο 12 παρ. 8 Άρθρο 6 παρ. 8 

Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για 

λογαριασμό τρίτου. Έκδοση τιμολογίου από τον 

αντιπρόσωπο. 

Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για 

λογαριασμό τρίτου. Έκδοση τιμολογίου από τον 

αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 12 παρ. 9 Άρθρο 6 παρ. 9 

Περιεχόμενο τιμολογίου. Περιεχόμενο τιμολογίου. 

Άρθρο 12 παρ. 10 Άρθρο 6 παρ. 10 

Έννοια πλήρων στοιχείων συμβαλλομένων. Έννοια πλήρων στοιχείων συμβαλλομένων. 

Άρθρο 12 παρ. 11 Άρθρο 6 παρ. 11 

Έννοια πλήρων στοιχείων συναλλαγής. Έννοια πλήρων στοιχείων συναλλαγής. 

Άρθρο 12 παρ. 12 Άρθρο 6 παρ. 12 

Περιεχόμενο τιμολογίου αντιπροσώπου οίκου 

εξωτερικού. 

Περιεχόμενο τιμολογίου αντιπροσώπου οίκου 

εξωτερικού. 

Άρθρο 12 παρ. 13 Άρθρο 6 παρ. 13 

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφές 

και εκπτώσεις. 

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφές 

και εκπτώσεις. 

Άρθρο 12 παρ. 14, 15, 17  Άρθρο 6 παρ. 14, 15 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. 

Άρθρο 12 παρ. 16 Άρθρο 6 παρ. 16 

Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται τιμολόγιο.  Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια. 

Άρθρο 13 Άρθρο 7 

Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών.  

Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. 

Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1,2 

Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, ή παροχής 

υπηρεσιών και έκδοση απόδειξη επιστροφής από 

τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία δεύτερης ή 

τρίτης κατηγορίας.   

Έκδοση απόδειξης λιανικής και έκδοση 

απόδειξης επιστροφής από τον υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών. 

Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 3 

Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών. 

Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής ή επιστροφής. 

Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 4 

Χρόνος έκδοσης απόδειξης. Χρόνος έκδοσης απόδειξης. 

Άρθρο 13 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 5 

Εξαιρέσεις από την έκδοση αποδείξεων σε 

ορισμένες συναλλαγές. Αναγραφή του Α.Φ.Μ. σε 

ορισμένες περιπτώσεις. 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοση 

αποδείξεων σε ορισμένες συναλλαγές 

Άρθρο 13
α
 

- 
Ειδικά στοιχεία. 

Άρθρο 14 Άρθρο 8 παρ. 12 

Αποδείξεις Αυτοπαράδοσης. Έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης 

Άρθρο 15 Άρθρο 8 παρ. 13 

Αποδείξεις Δαπανών. Απόδειξη Δαπάνης. 

Άρθρο 16 Άρθρο 8 

Έγγραφα Μεταφοράς Έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών 

συναλλαγών. 

Άρθρο 16 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 8 

Έκδοση δελτίου αποστολής επί μεταφοράς 

αγαθών . Εξαιρέσεις. 

Εξαιρέσεις υποχρέωσης έκδοσης δελτίου 

αποστολής 

Άρθρο 16 παρ. 2, 3, 4 Άρθρο 5 παρ. 6 

Μεταφορά Αγαθών. Διακίνηση Αγαθών. 
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Άρθρο 16 παρ. 5 Άρθρο 8 παρ. 1 
Έκδοση Φορτωτικής. Έκδοση Φορτωτικής. 

Άρθρο 16 παρ. 6 Άρθρο 8 παρ. 2 

Υποχρεώσεις μεταφορικού γραφείου ή 

διαμεταφορέα  

Υποχρεώσεις μεταφορικού γραφείου ή 

διαμεταφορέα 

Άρθρο 16 παρ. 7 Άρθρο 8 παρ. 3 

Περιεχόμενο φορτωτικής. Περιεχόμενο φορτωτικής. 

Άρθρο 16 παρ. 8 Άρθρο 8 παρ. 4 

Υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής από τον 

μεταφορέα που μεταφέρει δικά του αγαθά. 

Εξαίρεση δημόσιων μεταφορικών επιχειρήσεων.  

Έκδοση φορτωτικής από τον μεταφορέα και όταν 

μεταφέρει αγαθά δικά του. Εξαιρούνται οι 

δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.  

Άρθρο 16 παρ. 9 Άρθρο 8 παρ. 5 

Έκδοση διπλότυπης απόδειξης αντί φορτωτική 

επί μεταφοράς μικροδεμάτων κλπ 

Δυνατότητα έκδοσης διπλότυπης απόδειξης αντί 

φορτωτικής. 

Άρθρο 16 παρ. 10 Άρθρο 8 παρ. 6 

Έκδοση διορθωτικού σημειώματος μεταφοράς. Περιπτώσεις έκδοσης διορθωτικού σημειώματος 

μεταφοράς.  

Άρθρο 16 παρ. 11 Άρθρο 8 παρ. 7 

Έκδοση ισοδύναμων στοιχείων στις διεθνείς 

μεταφορές. 

Έκδοση ισοδύναμων στοιχείων επί διεθνών 

μεταφορών. 

Άρθρο 16 παρ. 12 Άρθρο 8 παρ. 8 

Ανάθεση έκδοσης εγγράφων σε αντιπρόσωπο για 

θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 

Ανάθεση έκδοσης εγγράφων σε αντιπρόσωπο για 

θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 

Άρθρο 16 παρ. 13 Άρθρο 8 παρ. 9 

Συγκεντρωτική φορτωτική και το περιεχόμενό 

της. 

Συγκεντρωτική φορτωτική και το περιεχόμενό 

της. 

Άρθρο 16 παρ. 14 Άρθρο 8 παρ. 10 

Έννοια μεταφορά και φορτωτή. Έννοια μεταφορά και φορτωτή. 

Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 18 

Ενημέρωση βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας  Καταχώρηση – ενημέρωση βιβλίου εσόδων – 

εξόδων. 

Άρθρο 17 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 12 

Ενημέρωση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων. 

Άρθρο 17 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 18 

Ενημέρωση βιβλίων πριν από την παραλαβή 

στοιχείων αγοράς αγαθών. 

Ενημέρωση βιβλίων πριν από την παραλαβή 

στοιχείων αγοράς αγαθών.  

Άρθρο 17 παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 7 

Η μη ενημέρωση ή μη εκτύπωση των βιβλίων 

ισοδυναμεί με μη τήρησή τους. 

Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων 

εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων. 

Άρθρο 17 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 15 

Χρόνος μεταφοράς δεδομένων των ιδιαίτερων 

βιβλίων του υποκαταστήματος στα βιβλία της 

έδρας. 

Βιβλία υποκαταστήματος με εξηρτημένη 

λογιστική και βιβλία με αυτοτελές λογιστικό 

αποτέλεσμα. Ενσωμάτωση με λογιστική εγγραφή 

στα βιβλία της έδρας.  

Άρθρο 17 παρ. 6 

- 
Παράταση προθεσμίας ενημέρωσης των βιβλίων 

με γνωστοποίηση μέχρι πενήντα ημέρες και με 

έγκριση πέραν των πενήντα ημερών. 

Άρθρο 17 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 12γ’ 

Χρόνος ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων 

στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις.   

Χρόνος ποσοτικής καταχώρησης των 

αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε 

καταστάσεις. 

Άρθρο 17 παρ. 8 Άρθρο 4 παρ. 12δ’ 

Χρόνος περάτωσης πράξεων και κλείσιμο 

ισολογισμού. 

Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών και 

του κλεισίματος του ισολογισμού. 
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Άρθρο 17 παρ. 9  

- Χρόνος ενημέρωσης του ημερολογίου 

μεταφοράς. 

Άρθρο 17 παρ. 10 
- 

Χρόνος ενημέρωσης πρόσθετων βιβλίων. 

Άρθρο 18 παρ. 1 

- Τρόπος καταχώρησης στα βιβλία και στα 

στοιχεία. 

Άρθρο 18 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 6 

Τρόπος απόδειξης της συναλλαγής. Τρόπος απόδειξης της συναλλαγής. 

Άρθρο 18 παρ. 3 
- 

Τρόπος έκδοσης των στοιχείων.   

Άρθρο 18 παρ. 4 

- Έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περισσότερα 

αντίτυπα. 

Άρθρο 18 παρ. 5-8 

- 
Περιεχόμενο στοιχείων και βιβλίων που 

τηρούνται σε κινητά φύλλα. Χρήση κωδικών 

αριθμών. 

Άρθρο 18 παρ. 9 Άρθρο 10 παρ. 8 
Βάρος απόδειξης της συναλλαγής. Βάρος απόδειξης της συναλλαγής. 

Άρθρο 18α παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1β’ εδάφιο 

Εξασφάλιση έκδοσης τιμολογίου από τον ίδιο τον 

επιτηδευματία, καθώς επίσης εξ ονόματός του και 

για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από 

τρίτον. 

Εξασφάλιση έκδοσης τιμολογίου από τον ίδιο τον 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, καθώς επίσης 

εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον 

πελάτη του ή από τρίτον. 

Άρθρο 18α παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 10 

Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος 

και για λογαριασμό του επιτηδευματία.  

Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος 

και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών. 

Άρθρο 18α παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 18 

Υποχρεωτική αναγραφή ενδείξεων στο τιμολόγιο. Υποχρεωτική αναγραφή ενδείξεων στο τιμολόγιο. 

Άρθρο 18α παρ. 4-8 
- 

 

Άρθρο 18α παρ. 9-15 Άρθρο 9 παρ. 4 

Αποθήκευση τιμολογίων και πληροφοριών. Αποθήκευση τιμολογίων και πληροφοριών. 

Άρθρο 18α παρ. 16 Άρθρο 6 παρ. 18 

Στοιχεία που έχουν θέση τιμολογίου Στοιχεία που έχουν θέση τιμολογίου 

Άρθρο 18α παρ. 17, 18 

- 
Κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν τα 

τιμολόγια και επιβολή ειδικών όρων έκδοσης 

αυτών με υπουργική απόφαση. 

Άρθρο 19 παρ. 1-3 Άρθρο 9 παρ. 1 

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Θεώρηση στοιχείων μέχρι 31.12.2013 

Άρθρο 19 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 6 

Συγχώνευση ή συνένωση βιβλίων και στοιχείων Συγχώνευση ή συνένωση βιβλίων και στοιχείων 

Άρθρο 20 Άρθρο 10 

Υποβολή φορολογικών στοιχείων για 

διασταύρωση. 

Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών. 

Άρθρο 20 παρ. 1 α’ Άρθρο 10 παρ. 4 

Χρόνος υποβολής καταστάσεων για 

διασταύρωση. Εξαιρέσεις από αυτές συναλλαγών 

που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ενός εκάστου 

στοιχείου. 

Χρόνος και τρόπος υποβολής καταστάσεων για 

διασταύρωση. 

Άρθρο 20 παρ. 3 Άρθρο 10 παρ. 3 

Περιεχόμενο καταστάσεων που υποβάλλονται για 

διασταύρωση. 

Περιεχόμενο καταστάσεων για διασταύρωση. 

Εξαίρεση συναλλαγών αξίας μέχρι 300 ευρώ ενός 

εκάστου στοιχείου.  
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Άρθρο 20 παρ. 4 Άρθρο 10 παρ. 1 
Υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση από 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 

Υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση από 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 

Άρθρο 20 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 5 

Ποιοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή 

καταστάσεων για διασταύρωση.  

Ποιοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή 

καταστάσεων για διασταύρωση. 

Άρθρο 20 παρ. 6 

- Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών επιτηδευματία 

τρίτης κατηγορίας. 

Άρθρο 20 παρ. 7 
- 

 
Υποβολή κατάστασης για διασταύρωση από 

επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου 

Άρθρο 21 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 2, 3 

Τρόπος τήρησης και διαφύλαξης βιβλίων και 

στοιχείων. 

Τήρηση βιβλίων και φύλαξη στοιχείων 

Άρθρο 21 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 5 

Χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων 

Άρθρο 22 
- 

Γενικά περί Μηχανογράφησης 

Άρθρο 23 παρ. 1β’  Άρθρο 2 παρ. 8 

Υποχρεώσεις επιτηδευματία που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση βιβλίων 

και την έκδοση στοιχείων. 

Υποχρεώσεις χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των 

στοιχείων 

Άρθρο 23 παρ. 1α’, 1γ’ 
- 

 

Άρθρο 23 παρ. 2 
- 

Δυνατότητες που πρέπει να έχει το λογισμικό 

Άρθρο 24 παρ. 1, 6 Άρθρο 4 παρ. 12 

Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης 

των βιβλίων και έκδοση των στοιχείων 

επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης 

κατηγορίας. 

Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων. 

Άρθρο 24 παρ. 2, 3, 4, 5, 7, 8 
- 

 

Άρθρο 24 παρ. 1, 2, 3 
- 

 

Άρθρο 25 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 4 

Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις που 

εκδίδονται από τράπεζες, και έχουν θέση 

παραστατικών εγγραφών των δοσοληψιών που 

αναφέρονται σε αυτές. 

Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις που 

εκδίδονται από τράπεζες, επέχουν θέση 

παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που 

αναφέρονται σε αυτές. 

Άρθρο 25 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 7 

Περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη 

λειτουργίας του λογισμικού. Έκδοση στοιχείων 

από χειρόγραφα στελέχη. Υποβολή 

γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. και παράταση 

προθεσμίας εκτύπωσης ή ενημέρωσης των 

βιβλίων. 

Βλάβη μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του 

λογισμικού. Παράταση προθεσμίας ενημέρωσης 

των βιβλίων.  

Άρθρο 26 
- 

Διαχειριστική περίοδος. 

Άρθρο 27 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 10.2 

Τήρηση βιβλίου απογραφών. Τήρηση βιβλίου απογραφών. 

Άρθρο 27 παρ. 2 
- 

Σύνταξη απογραφής έναρξη για πρώτη φορά. 
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Άρθρο 27 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 10.2α’ 
Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών, Ποσοτική 

καταμέτρηση αποθεμάτων και καταγραφή τους 

στο βιβλίο ή σε καταστάσεις  

Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών 

Άρθρο 27 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 10.2β’ 

Τρόπος απογραφής πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων.  

Τρόπος απογραφής πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Άρθρο 27 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 10.2β’ 

Τρόπος απογραφής επίπλων και σκευών Τρόπος απογραφής επίπλων και σκευών 

Άρθρο 27 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 10.2γ’ 

Τρόπος απογραφής λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Απογραφή λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

Τρόπος απογραφής μετοχών, ομολογιών και 

λοιπών χρεογράφων.  

Άρθρο 27 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 10.2δ’ 

Απογραφή περιουσιακών στοιχείων κυριότητας 

άλλου επιτηδευματία. 

Απογραφή αποθεμάτων κυριότητας άλλου  

Άρθρο 28 παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
- 

 

Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 10.2 

Αποτίμηση αποθεμάτων όταν τα λογιστικά βιβλία 

τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

Αποτίμηση αποθεμάτων όταν τα λογιστικά βιβλία 

τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 10.2ε’ 

Σύνταξη ισολογισμού, λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων και λογαριασμού γενικής 

εκμετάλευσης.   

Σύνταξη ισολογισμού, λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων και λογαριασμού γενικής 

εκμετάλευσης.  

Άρθρο 29 παρ. 2, 3 
- 

 

Άρθρο 31 
- 

Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων. 

Άρθρο 32 - 34 - 

Κυρώσεις Φορολογικό Ποινολόγιο Ν. 2523/1997 

Άρθρο 35 - 

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Φορολογικό Ποινολόγιο Ν. 2523/1997 

Άρθρο 36 παρ. 2, 8  Άρθρο 11 παρ. 1, 2 

Δικαιώματα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής. Δικαιώματα 

Οικονομικού Επιθεωρητή και Προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ.  

Άρθρο 36 παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 9 

- 

Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων. Κατάσχεση 

βιβλίων και στοιχείων. Παράδοση σημειώματος 

ελέγχου για τις παρατυπίες και παραλείψεις που 

διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. 

Άρθρο 36 Αντίστοιχο άρθρο δεν υπάρχει. 

Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων. Όμως, εφόσον με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

διατηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις της 

Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (άρθρο 14 παρ. 4 

του ΚΦΑΣ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

 
ΑΡΘΡΑ Ν.4093 (ΚΦΑΣ) ΑΡΘΡΑ Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) 

Άρθρο 1 παρ. 1, 2 Άρθρο 2 παρ. 1 

Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. 

Άρθρο 2 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 6 

Γλώσσα τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Γλώσσα τήρησης βιβλίων και στοιχείων. 

Άρθρο 2 παρ. 3 Άρθρο 18 παρ. 2 

Αποδεικτικά εγγραφής στα βιβλία. Τρόπος απόδειξης της συναλλαγής. 

Άρθρο 2 παρ. 4 Άρθρο 25 παρ. 4 

Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις που 

εκδίδονται από τράπεζες, επέχουν θέση 

παραστατικών εγγράφων. 

Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις που 

εκδίδονται από τράπεζες, και έχουν θέση παραστατικών 

εγγραφών των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές. 

Άρθρο 2 παρ. 5 Άρθρο 18α παρ. 5 και 7 

Έννοια ηλεκτρονικού τιμολογίου. Τα τιμολόγια είναι δυνατών να αποστέλλονται με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. 

Άρθρο 2 παρ. 6 Άρθρο 19 παρ. 4 

Συγχώνευση ή συνένωση βιβλίων και στοιχείων Συγχώνευση ή συνένωση βιβλίων και στοιχείων 

Άρθρο 2 παρ. 7 Άρθρο 25 παρ. 5 

Βλάβη μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του 

λογισμικού. Παράταση προθεσμίας ενημέρωσης. 

Περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας 

του λογισμικού. Έκδοση στοιχείων από χειρόγραφα 

στελέχη. Υποβολή γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. και 

παράταση προθεσμίας εκτύπωσης ή ενημέρωσης των 

βιβλίων. 

Άρθρο 2 παρ. 8 Άρθρο 23 παρ. 1β’  

Υποχρεώσεις χρηστών λογισμικού. Υποχρεώσεις επιτηδευματία που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση βιβλίων και 

την έκδοση στοιχείων. 

Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 

Υποχρεώσεις Δημοσίου κλπ μόνο στη λήψη, έκδοση, 

υποβολή και διαφύλαξη στοιχείων. 
Υποχρεώσεις Δημοσίου κλπ μόνο στη λήψη, 

έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη στοιχείων. 

Άρθρο 3 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών Ποιοι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες. 

Άρθρο 3 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 5 

Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων και 

έκδοση στοιχείων (αποδείξεων). 

Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων και έκδοση 

στοιχείων (αποδείξεων). 

Άρθρο 3 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 9 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις νέας εταιρίας επί 

μετασχηματισμού επιχειρήσεων. 

Άρθρο 3 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 2 

Καταχώρηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης Καταχώρηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης σε βιβλία 

που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή.  

Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 

Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών 

βιβλίων. 

Ένταξη των επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης 

βιβλίων. 

Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 

Υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Υποχρεωτική τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων (ΑΕ, 

ΕΠΕ, ΙΚΕ)  

Άρθρο 4 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 

Ένταξη σε απλογραφικά βιβλία. Ένταξη Β’ κατηγορίας βιβλίων 

Άρθρο 4 παρ. 4, 5 Άρθρο 4 παρ. 5 και 7 

Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση 

τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα.  

Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδα. 

                                                 
27

 Χρήστος Ν. Τότσης (2013), Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Εκδόσεις Πάμισος σελ.346 
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Άρθρο 4 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 8 

Τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας. Τήρηση βιβλίων ανωτέρας κατηγορίας 

Άρθρο 4 παρ. 7 Άρθρο 7 παρ. 1 

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Τήρηση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. 

Άρθρο 4 παρ. 8 Άρθρο 7 παρ. 2  

Υποχρεωτική εφαρμογή Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 

Υποχρέωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.  

Άρθρο 4 παρ. 10. 1 Άρθρο 7 παρ. 2 
Τήρηση μητρώου παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Τήρηση μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Άρθρο 4 παρ. 10. 2 Άρθρο 27 παρ. 1 

Τήρηση βιβλίου απογραφών.  Τήρηση βιβλίου απογραφών. 

Άρθρο 4 παρ. 11 
- 

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου. 

Άρθρο 4 παρ. 12 Άρθρο 17 παρ. 2 

Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων Ενημέρωση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. 

Άρθρο 4 παρ. 13, 14 Άρθρο 7 παρ. 6, 7 

Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα.  

Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

Άρθρο 4 παρ. 15 Άρθρο 9 και Άρθρο 17 παρ. 5 

Βιβλία υποκαταστήματος. Μεταφορά δεδομένων 

στην έδρα. 

Βιβλία υποκαταστήματος. Μεταφορά δεδομένων στην 

έδρα. 

Άρθρο 4 παρ. 16 Άρθρο 6 παρ. 1 και 6 

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων. Βιβλία Β΄ κατηγορίας . Τήρηση βιβλίου απογραφών 

επιτηδευματία της Β΄ κατηγορίας. 

Άρθρο 4 παρ. 17 Άρθρο 6 

Καταχώρηση πράξεων στο βιβλίο εσόδων – 

εξόδων. 

Βιβλία Β΄ κατηγορίας 

Άρθρο 4 παρ. 18, 19 Άρθρο 6 παρ. 4, 5  

Καταχώρηση πράξεων σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου 

Εσόδων – Εξόδων. Καταχώρηση και Ανάλυση 

ακαθάριστων Εσόδων κατά την λήξη της 

Διαχειριστικής περιόδου. 

Καταχώρηση - ενημέρωση βιβλίου εσόδων – 

εξόδων. 

Άρθρο 4 παρ. 20, 21 Άρθρο 6 παρ. 6 

Βιβλίο απογραφών απλογραφικών βιβλίων. 

Καταχώρηση πράξεων – ενημέρωση.  

Τήρηση βιβλίου απογραφών επιτηδευματία της Β΄ 

κατηγορίας. 

Άρθρο 4 παρ. 22 Άρθρο 9 

Τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος Βιβλία υποκαταστήματος. 

Άρθρο 4 παρ. 23 Άρθρο 10 παρ. 5 

Παροχή ασφαλών πληροφοριών από ορισμένους 

υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών μέχρι 

31.12.2012 

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων 

Άρθρο 5 παρ. 1, 2, 3 Άρθρο 11 παρ. 1 και 2 

Υπόχρεοι σε έκδοση δελτίου αποστολής. Δελτίο Αποστολής. Πότε και από ποια πρόσωπα 

εκδίδεται.  

Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 11 παρ. 3 

Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής 

Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 5 

Περιεχόμενο δελτίου αποστολής Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής 

Άρθρο 5 παρ. 6 Άρθρο 11 παρ. 1 και Άρθρο 16 

Συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. Συνοδευτικά στοιχεία μεταφοράς 

Άρθρο 5 παρ. 7 Άρθρο 11 παρ. 5 

Επικαιρότητα δελτίου αποστολής και βάρος 

απόδειξης χρονικής διάρκειας. 

Περιεχόμενο, επικαιρότητα και βάρος απόδειξης 

χρονικής διάρκειας δελτίου αποστολής  

Άρθρο 5 παρ. 8 Άρθρο 11 παρ. 1γ’ και Άρθρο 16 παρ. 1 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται 

έκδοση δελτίου αποστολής. 

Μη έκδοση Δελτίου Αποστολής. 
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Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 

Τιμολόγηση συναλλαγών. Έκδοση Τιμολογίου για πώληση αγαθών για Ίδιο 

Λογαριασμό ή για Λογαριασμό Τρίτου και 

παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλον 

επιτηδευματία.  

Άρθρο 6 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 

Έκδοση τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες 

πωλήσεις και υπηρεσίες. 

Έκδοση τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες 

χονδρικές πωλήσεις και παροχές υπηρεσιών. 

Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 

Έκδοση τιμολογίου όταν ο υπόχρεος εισπράττει 

επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και επιστροφές 

εισφορών και φόρων. 

Έκδοση τιμολογίου όταν ο επιτηδευματίας 

εισπράττει επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις 

και επιστροφές φόρων.   

Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 

Έκδοση τιμολογίου από το Δημόσιο και νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Έκδοση τιμολογίου από τα πρόσωπα της παρ. 3 

του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.(από το Δημόσιο και 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). 

Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 5 

Έκδοση τιμολογίου στη περίπτωση άρνησης από 

υπόχρεο ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου. 

Έκδοση τιμολογίου από επιτηδευματία για αγορές 

ή υπηρεσίες από πρόσωπα που αρνούνται την 

έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές 

τιμολόγιο και αποστολή του πρωτοτύπου του 

τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής στην Δ.Ο.Υ 

του αντισυμβαλλόμενου 

Άρθρο 6 παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 6 

Έκδοση τιμολογίου επί αγοράς αγροτικών 

προϊόντων από αγρότες. 

Έκδοση Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου από 

επιτηδευματία για αγορά αγροτικών προϊόντων. 

Άρθρο 6 παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 7 
Έκδοση και περιεχόμενο εκκαθάρισης. Εκκαθάριση, έκδοση και περιεχόμενό της.  

Άρθρο 6 παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 8 
Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για 

λογαριασμό τρίτων. 

Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για 

λογαριασμό τρίτων. 

Άρθρο 6 παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 9 
Περιεχόμενο τιμολογίου Τιμολόγιο και περιεχόμενό του. 

Άρθρο 6 παρ. 10 - 11 Άρθρο 12 παρ. 10, 11  
Πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων και συναλλαγής. Πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων και συναλλαγής. 

Άρθρο 6 παρ. 12 Άρθρο 12 παρ. 12 
Έκδοση τιμολογίου αντιπρόσωπου οίκου 

εξωτερικού. 

Έκδοση τιμολογίου αντιπρόσωπου οίκου 

εξωτερικού και περιεχόμενό του. 

Άρθρο 6 παρ. 13 Άρθρο 12 παρ. 13 
Προϋποθέσεις έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου 

και περιεχόμενό του 

Πιστωτικό τιμολόγιο και περιεχόμενό του. 

Άρθρο 6 παρ. 13, 15 Άρθρο 12 παρ. 14, 15, 17 
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.  Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. 

Άρθρο 6 παρ. 16 Άρθρο 12 παρ. 16 
Στοιχεία εξομοιούμενα με τιμολόγια. Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται τιμολόγιο. 

Άρθρο 6 παρ. 17 Άρθρο 18α παρ. 2 
Έκδοση τιμολογίου εξ ονόματος και για 

λογαριασμό του υπόχρεου. 

Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος 

και για λογαριασμό του επιτηδευματία. 

Άρθρο 6 παρ. 18 Άρθρο 18α παρ. 16 
Στοιχεία επέχοντα θέση τιμολογίου.  Στοιχεία που έχουν θέση τιμολογίου. 

Άρθρο 7 παρ. 1, 2 Άρθρο 13 παρ. 1 
Έκδοση απόδειξης λιανικής συναλλαγής και 

απόδειξης συναλλαγής.  

Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, ή παροχής 

υπηρεσιών και έκδοση απόδειξη επιστροφής από 

τον επιτηδευματία.   

Άρθρο 7 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 2 
Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής συναλλαγής ή 

επιστροφής. 

Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών. 
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Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 3 

Χρόνος έκδοσης αποδείξεων.  Χρόνος έκδοσης απόδειξης. 

Άρθρο 7 παρ. 5 Άρθρο 13 παρ. 4 

Εξαιρέσεις από την έκδοση αποδείξεων.  Εξαιρέσεις από την έκδοση αποδείξεων σε 

ορισμένες συναλλαγές και αναγραφή του Α.Φ.Μ. 

σε αυτές. 

Άρθρο 7 παρ. 6  

Έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων 

από τρίτο.     

- 

Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 16 παρ. 5 

Έκδοση φορτωτικής. Έκδοση Φορτωτικής. 

Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 16 παρ. 6 

Υποχρεώσεις γραφείου μεταφορών ή 

διαμεταφορέα.  

Υποχρεώσεις γραφείου μεταφορών ή 

διαμεταφορέα  

Άρθρο 8 παρ. 3 Άρθρο 16 παρ. 7 

Περιεχόμενο φορτωτικής. Περιεχόμενο φορτωτικής. 

Άρθρο 8 παρ. 4 Άρθρο 16 παρ. 8 
Έκδοση φορτωτικής από μεταφορέα που 

μεταφέρει δικά του αγαθά. Εξαίρεση δημόσιων 

μεταφορικών επιχειρήσεων.  

Έκδοση φορτωτικής από μεταφορέα που 

μεταφέρει δικά του αγαθά. Εξαίρεση δημόσιων 

μεταφορικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 8 παρ. 5 Άρθρο 16 παρ. 9 
Έκδοση διπλότυπης απόδειξης αντί φορτωτικής.  Έκδοση διπλότυπης απόδειξης αντί φορτωτική 

επί μεταφοράς μικροδεμάτων κλπ 

Άρθρο 8 παρ. 6 Άρθρο 16 παρ. 10 
Έκδοση διορθωτικού σημειώματος μεταφοράς 

και το περιεχόμενό του.  

Έκδοση διορθωτικού σημειώματος μεταφοράς 

και περιεχόμενό του. 

Άρθρο 8 παρ. 7 Άρθρο 16 παρ. 11 

Έκδοση στοιχείων για διεθνείς μεταφορές. Έκδοση ισοδύναμων στοιχείων στις διεθνείς 

μεταφορές. 

Άρθρο 8 παρ. 8 Άρθρο 16 παρ. 12 
Ανάθεση έκδοσης εγγράφων σε αντιπρόσωπο για 

θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 

Ανάθεση έκδοσης εγγράφων σε αντιπρόσωπο για 

θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 

Άρθρο 8 παρ. 9 Άρθρο 16 παρ. 13 

Συγκεντρωτική φορτωτική και έκδοσή της.  Συγκεντρωτική φορτωτική και το περιεχόμενό 

της. 

Άρθρο 8 παρ. 10 Άρθρο 16 παρ. 14 

Ορισμοί μεταφορέα και φορτωτής. Ορισμοί μεταφορέα και φορτωτής. 

Άρθρο 8 παρ. 11 (Κατάργηση του άρθρου 16 παρ.2 με το άρθρο 9 

παρ. 19 του Ν.2753/1999) Ημερολόγιο μεταφοράς. 

Άρθρο 8 παρ. 12 Άρθρο 14 
Απόδειξη αυτοπαράδοσης και έκδοσή της. Απόδειξη αυτοπαράδοσης και έκδοσή της. 

Άρθρο 8 παρ. 13 Άρθρο 15 
Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης, έκδοση και 

περιεχόμενό της.   

Αποδείξεις δαπανών. 

Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 19 παρ 1β 
Θεώρηση στοιχείων έως 31.12.2013 Θεώρηση στοιχείων. 

Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 21 παρ. 1 

Τήρηση – φύλαξη των βιβλίων και στοιχείων και 

παρουσίαση αυτών στον φορολογικό έλεγχο. 

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων και φύλαξη 

αυτών.  

Άρθρο 9 παρ. 3 Άρθρο 21 παρ. 1 

Τόπος φύλαξης βιβλίων και στοιχείων. Τόπος φύλαξης βιβλίων και στοιχείων. 

Άρθρο 9 παρ. 4 Άρθρο 18α 

Τόπος και τρόπος φύλαξης τιμολογίων.  

Άρθρο 9 παρ. 5 Άρθρο 21 παρ. 2 

Χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων.  Χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων. 
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Άρθρο 9 παρ. 6 Άρθρο 21 παρ. 3 

Φύλαξη φορολογικών στοιχείων σε μικροφίλμ ή 

σε ηλεκτρονική μορφή.  

Φύλαξη φορολογικών στοιχείων σε μικροφίλμ ή 

σε ηλεκτρονική μορφή.  

Άρθρο 9 παρ. 7 Άρθρο 17 παρ. 4 και άρθρο 24 παρ. 1γ 

Μηχανογραφική ενημέρωση αθεώρητων βιβλίων 

και προϋποθέσεις . 

Δυνατότητα μη εκτύπωσης ορισμένων βιβλίων, 

εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.  

Άρθρο 10 παρ. 1, 2 Άρθρο 20 παρ. 1, 2 

Υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για 

διασταύρωση στοιχείων. 

Υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση 

στοιχείων. 

Άρθρο 10 παρ. 3 Άρθρο 20 παρ. 3 
Περιεχόμενο καταστάσεων για διασταύρωση 

στοιχείων. 

Περιεχόμενο καταστάσεων για διασταύρωση 

στοιχείων. 

Άρθρο 10 παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 1α, 2 
Χρόνος και τρόπος υποβολής καταστάσεων για 

διασταύρωση στοιχείων. 

Υποβολή φορολογικών καταστάσεων για 

διασταύρωση στοιχείων. 

Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 20 παρ. 5 
Εξαιρέσεις από την υποβολή καταστάσεων για 

διασταύρωση στοιχείων. 

Ποιοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή 

καταστάσεων για διασταύρωση στοχείων.  

Άρθρο 10 παρ. 6 Άρθρο 18 παρ. 2 

Τρόπος απόδειξης συναλλαγής αξίας 3.000,00€ 

και πάνω. 

Τρόπος απόδειξης συναλλαγής αξίας 3.000,00€ 

και πάνω. 

Άρθρο 10 παρ. 7 Άρθρο 13 παρ. 4 
Αναγραφή Α.Φ.Μ. στα παραστατικά που 

εκδίδονται από τις Τράπεζες άνω των 12.000,00€ 

και στις εκδιδόμενες επιταγές ανεξαρτήτως 

ποσού.  

Αναγραφή Α.Φ.Μ. στα παραστατικά που 

εκδίδονται από τις Τράπεζες άνω των 12.000,00€ 

και στις εκδιδόμενες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού 

για εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών. 

Άρθρο 10 παρ. 8 Άρθρο 18 παρ. 9 
Επιβεβαίωση στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου 

και βάρος απόδειξης της συναλλαγής. 

Επιβεβαίωση στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου 

και βάρος απόδειξης της συναλλαγής. 

Άρθρο 11 παρ. 1 Άρθρο 36 παρ. 2 
Φορολογική Αρχή και οι εξουσίες της. Δικαιώματα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. 

Άρθρο 11 παρ. 2 Άρθρο 36 παρ. 8 
Εξουσίες προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Άρνηση 

θεώρησης στοιχείων. 

Δικαιώματα προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Άρνηση 

θεώρησης στοιχείων. 

Άρθρο 12 Άρθρο 38  
Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών. Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών. 

Άρθρο 13 Άρθρο 40 
Έναρξη ισχύος. Έναρξη ισχύος.  

Άρθρο 14 Άρθρο 39 

Μεταβατικές Διατάξεις Διαφορετικό το περιεχόμενο των μεταβατικών 

διατάξεων. 
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