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ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διπλωματική που ακολουθεί πραγματεύεται την εισαγωγή του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ή συντομότερα του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 

4093/12.11.2012), ως ενός νέου κώδικα, πιο εκσυγχρονισμένου και πιο 

αποτελεσματικού από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) τον 

οποίο και αντικαθιστά.  Ήταν πρόκληση για μένα να δοκιμάσω και να ασχοληθώ με 

ένα θέμα τόσο εξειδικευμένο.  Είναι αλήθεια πως εύκολα πονοκεφαλιάζεις 

διαβάζοντας ξανά και ξανά κείμενα φορολογικών διατάξεων προσπαθώντας να 

καταλάβεις τι σημαίνει κάθε τους γραμμή και στην συνέχεια να έχεις να αναλύσεις το 

περιεχόμενο αυτό για να καταλήξεις στην μεταβολή ή στις μεταβολές που μπορεί να 

έχουν επιφέρει στην φορολογική νομοθεσία.  Φυσικά η έρευνα και η επιλογή της 

σωστής βιβλιογραφίας βοήθησαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά το έργο μου.   

Στο πρώτο κεφάλαιο η προσπάθεια μου  επικεντρώνεται στο να φέρω στην 

επιφάνεια αυτές τις λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές μεταβολές που επιφέρει ο 

νέος κώδικας στην φορολογική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας συγχρόνως 

διαφορές και ομοιότητες με τον απερχόμενο Κ.Β.Σ., ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 

ασχολούμαι με τον τρόπο χειρισμού ειδικότερα των αποθεμάτων μέσω της 

απογραφής και της αποτίμησης αυτών στις επιχειρήσεις.  Πιο συγκεκριμένα, δεν 

γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν αναλυτικά είτε ο τρόπος απογραφής που θα 

χρησιμοποιήσει μια οικονομική μονάδα, είτε να αναλυθεί σε βάθος μια μέθοδος 

αποτίμησης, παρά να παρουσιαστεί με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο το πάντρεμα των 

θεσμικών κανόνων που επιχειρείται, και ιδιαίτερα του Ε.Γ.Λ.Σ., των Δ.Λ.Π., και του 

προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., μέσω του Κ.Φ.Α.Σ., για να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα 

για τον νομοθέτη σε αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα.  Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται 

εκτενής αναφορά στον λογαριασμό 94 ‘Αποθέματα’, στην σχέση του με το βιβλίο 

απογραφής και στην προβολή της νέας θέσης που καταλαμβάνει μέσα στις διατάξεις 

του νέου Κώδικα.  Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται διαπιστώσεις πάνω 

στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 

και στην φορολογική διοίκηση όπως και προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

στην καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή του στα σημερινά δεδομένα.  

 Έζησα από κοντά κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, την 

αγωνία της κοινότητας των φοροτεχνικών-λογιστών αλλά και από την πλευρά του 
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κράτους, των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης, που από καιρό γνώριζαν ότι 

κάτι καινούργιο ετοιμάζονταν από το Υπουργείο Οικονομικών για να βελτιώσει τις 

διαδικασίες των συναλλαγών των φορολογουμένων ως προς την περαιτέρω 

απλοποίησή τους, την βελτίωση της αξιοπιστίας τους, την εξοικονόμηση χρόνου, την 

μείωση του κόστους και την αύξηση της διαφάνειάς τους.  Αυτό, έγινε πλέον 

πραγματικότητα, πήρε σάρκα και οστά τον Νοέμβριο του 2012 με την ψήφιση του Ν. 

4093/2012 – Κ.Φ.Α.Σ..  Ήταν ένα αίτημα επιτακτικό από όλες τις εμπλεκόμενες 

πλευρές, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η 

χώρα.    

 

Η μετάβαση από τον «Κ.Β.Σ» στον «Κ.Φ.Α.Σ ».   

 

 Η αιτιολογική έκθεση νόμου που ακολουθεί, παρουσιάζει με τον πιο γλαφυρό τρόπο 

την ανάγκη για αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίος είχε 

ξεπεραστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στον σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης των 

οικονομικών συναλλαγών, από κάτι νέο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, τον 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών: 

«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 
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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 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». (ΠΗΓΗ: www.e-

boss.gr/.../KodikasForologikisApeikonisisSynallagon) 

Σύμφωνα με την ειδική επιτροπή για την αντικατάσταση του Κ.Β.Σ., υιοθετήθηκε 

μια μεταβατική μεταρρύθμιση, αντί της απευθείας πλήρους κατάργησης, 

αποκλείοντας τον κίνδυνο να επικρατήσει χάος στην αγορά.  Αυτό υποστήριξε κατά 

την ομιλία του «Η μετάβαση από τον ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ» στο 4ο Συνέδριο 

«Thessaloniki Tax Forum» ο δικηγόρος κ. Ι. Σταυρόπουλος ο οποίος συμμετείχε στην 

εν λόγω επιτροπή: 

«Στο υπουργείο ήλθαν είχαμε δύο διαφορετικές εισηγήσεις. Η μία πρότεινε την 

απευθείας, πλήρη κατάργηση του ΚΒΣ και την παράλληλη υιοθέτηση ενός νέου 

πλαισίου, που θα έδινε μόνο γενικές κατευθύνσεις. Η άλλη, που τελικώς επικράτησε, 

ήταν να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο με την υιοθέτηση του ΚΦΑΣ, προκειμένου 

να αποφευχθούν οι υποκειμενικές ερμηνείες και ο συνακόλουθος πανικός, κυρίως 
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στις μικρές επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούσαν να αφομοιώσουν αμέσως το νέο 

πλαίσιο. Ο στόχος πάντως είναι η πλήρης κατάργηση του ΚΒΣ από τις αρχές του 

2014». (ΠΗΓΗ: Οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει ο Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών, 20 Νοε 2012, www.forologikanea.gr) 

Απώτερο σκοπό για την επιτροπή, αποτελεί η πλήρης κατάργηση του Κ.Β.Σ. 

από τις αρχές του 2014.  Επιπλέον, να σημειωθεί, ότι με αφορμή τη θέσπιση του νέου 

Κώδικα εξετάσθηκε για πρώτη φορά η συμβατότητα και των ήδη ισχυουσών 

ρυθμίσεων με το δίκαιο της Ε.Ε.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1.1 Ιστορική αναδρομή. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2013,  «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. (ΠΗΓΗ: www.e-boss.gr) 

 

Ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., ενώ 

συγχρόνως παρατίθενται διαφορές και ομοιότητες με αντίστοιχες του Κ.Β.Σ..  

Συνδυαστικά, γίνονται  αναφορές στη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών ΠΟΛ. 1004/4.1.2013. 

 

1.2 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 

Στο πρώτο άρθρο, γίνεται ορισμός των προσώπων που είναι υπόχρεα τήρησης 

βιβλίων, της έκδοσης στοιχείων και της υποβολής δεδομένων για διασταύρωση, είτε 

αυτά είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα βάσει του Κ.Φ.Α.Σ..  

Εδώ, θα μπορούσε να γίνει μνεία για την αντικατάσταση του όρου «επιτηδευματίας», 

που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα από την φορολογική νομοθεσία σε αυτόν του 

«υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών».  Επίσης εισάγεται για τα φυσικά πρόσωπα η 
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έννοια της «συνήθους διαμονής».  Ιδιαίτερα για τα αλλοδαπά πρόσωπα ή τις νομικές 

οντότητες η υποχρέωση τους καθορίζεται όχι μόνο βάσει της πραγματικής-φυσικής 

εγκατάστασης στην χώρα, αλλά και βάσει της άσκησης δραστηριότητας και της 

ανέγερσης, της προσθήκης ή επέκτασης σε ακίνητο. 

Συμπληρωματικά η ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 (άρθ.3, παρ.2), ορίζει και νέους 

υπόχρεους εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. όπως: 

- Τα φυσικά πρόσωπα που συστηματικά παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα της 

παραγράφου του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) και σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 δεν θεωρείται ότι ασκεί 

δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φ.Π.Α.. 

- Τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέσεις μίσθωσης έργου με φορέα 

εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το εισόδημα του φορολογείται στη Ζ1 πηγή. 

- Οι αγρότες της προηγούμενης παραγράφου. 

 

 

1.3 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών. 

Το δεύτερο άρθρο ξεκινά παρουσιάζοντας τον βασικό στόχο της απεικόνισης των 

συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία, ο οποίος είναι η ενδελεχής 

πληροφόρηση του φορολογικού ελέγχου για  το σύνολο των φορολογικών 

υποχρεώσεων του υπόχρεου και επεκτείνεται πλέον όχι μόνο στα διπλογραφικά 

βιβλία (όπως όριζε ο Κ.Β.Σ. άρθ. 7, παράγρ. 3), αλλά και στα απλογραφικά.  Στη 

συνέχεια καθορίζεται πως τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα 

και στο ευρώ, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος επιτρέπει κάτι διαφορετικό.  

Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση 

τιμολογίου, ότι μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα 

και για τον οφειλόμενο φόρο (Φ.Π.Α.), ο οποίος σε κάθε περίπτωση εκφράζεται στο 

εθνικό νόμισμα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η 

παροχή των υπηρεσιών.  Όπως και στον Κ.Β.Σ. έτσι και εδώ γίνεται σαφές ότι οι 

εγγραφές στα βιβλία απαιτούν συγκεκριμένα φορολογικά δικαιολογητικά, όπως για 

παράδειγμα οι μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις τραπεζών.   
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Ορίζεται η έννοια του ηλεκτρονικού τιμολογίου  ως “το τιμολόγιο που περιέχει 

τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και 

λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή” (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.2, παρ.5).  Οι 

βασικές προϋποθέσεις για την ορθή χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου αποτελούν 

(ΠΟΛ. 1004/4.1.2013, άρθ.2, παρ.5) : 

o η αποδοχή του από τον αποκτώντα τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. 

o η διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του 

περιεχομένου (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδομένων, σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του 

ν. 1809/1988) και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων. 

 

Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. διατηρούν ουσιαστικά το δικαίωμα της 

συγχώνευσης ή συνένωσης: 

- οποιουδήποτε βιβλίου ή βιβλίων, 

- οποιουδήποτε στοιχείου ή στοιχείων, 

- οποιουδήποτε βιβλίου και στοιχείου και αντιστρόφως 

σε άλλο, όπως και όριζε και ο Κ.Β.Σ. (άρθ.19, παρ.4).  Αυτό που απαιτείται είναι ότι  

το νέο βιβλίο ή στοιχείο που προκύπτει από την παραπάνω ενέργεια του υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών, να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες των 

αντίστοιχων συγχωνευόμενων ή συνενωμένων βιβλίων και στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.2, παρ.6). 

  Στην περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του λογισμικού, παρατείνεται η προθεσμία 

ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων, το αργότερο μέχρι την προθεσμία που 

υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  Στην ουσία, αποτελούν κατάργηση 

των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (άρθ.25, παρ.5) που προέβλεπαν γνωστοποίηση στη 

Δ.Ο.Υ. (μέχρι τη μεθεπόμενη εργάσιμη για τη Δ.Ο.Υ.) και αποκατάσταση της βλάβης 

μέχρι 10 ημέρες από την υποβολή της.  Εξαίρεση του  αποτελούν τα πρόσθετα βιβλία 

του άρθρου 4 παρ. 23 (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.2, παρ.7). 

Τέλος, δημιουργείται η υποχρέωση του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών 

καθώς και όποιου αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων του, να 

διαθέτουν στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. το κατάλληλο προσωπικό και 
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πληροφορίες για τις εφαρμογές του λογισμικού καθ’ όλη την διάρκεια του ελέγχου 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.2, παρ.8).  Οπότε, καταργείται η υποχρέωση της τήρησης και 

διαφύλαξης εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του λογισμικού όπως όριζε ο Κ.Β.Σ. 

(άρθ.23,παρ.1). 

 

1.4 Εξαιρέσεις – Απαλλαγές από την τήρηση του Κ.Φ.Α.Σ.. 

Το Δημόσιο, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή επιτροπή ή ένωση 

προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως όριζε 

και ο Κ.Β.Σ. (άρθ. 2, παρ.3), έχουν περιορισμένες υποχρεώσεις καθώς υποχρεούνται 

μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από 

τον παρόντα κώδικα (άρθ. 3, παρ.1). 

Στην κατηγορία των φυσικών προσώπων δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών αυτά τα πρόσωπα που ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση 

πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον 

αντισυμβαλλόμενο (Κ.Φ.ΑΣ. άρθ.3, παρ.2).  Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες (ν. 2238/1994).   

   Στη συνέχεια η ΠΟΛ. 1004/4.1.3013 (άρθ.3, παρ.2) πρόσθεσε ακόμα δύο 

αθροιστικά προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι υποχρεωμένα 

απεικόνισης συναλλαγών.  Αυτές είναι: 

 

- η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών, δηλαδή η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα 

και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, σύμφωνα με την κρίση του 

αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.. 

- η υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου προς τον οποίο  παρέχεται η υπηρεσία 

ή πωλούνται τα αγαθά να εκδίδει στοιχεία προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

του Κ.Φ.Α.Σ.. 
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Ακόμη, προσθέτει και τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα ως μη υπόχρεα 

εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.: 

- Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 του 

Φ.Π.Α.. 

- Οι συγγραφείς ή εισηγητές σεμιναρίων δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή 

συνταξιούχοι με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν δραστηριότητα που τους 

υποχρεώνει να εφαρμόζουν τον Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

Ειδικότερα, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση 

αποδείξεων λιανικής, τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κατά την 

προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ  

από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών αθροιστικά ή διαζευκτικά 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ. 3, παρ.3).  Σε αυτό το σημείο διαφοροποιείται σε σχέση με τον Κ.Β.Σ. 

(άρθ. 2, παρ.5), γιατί απαλείφεται η προϋπόθεση τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών να μην υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες ευρώ.  Στην συνέχεια με την 

ΠΟΛ.1004/4.1.2013 (άρθ.3, παρ.3) το ποσό μεταβλήθηκε από πέντε χιλιάδες σε δέκα 

χιλιάδες ευρώ.  Ακόμη σε σχέση με τον Κ.Β.Σ., δεν απαλλάσσονται, τα φυσικά 

πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν.27/75, των οποίων η συνολική 

χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους κόρους και οι πλανόδιοι 

λαχειοπώλες μόνο για τη δραστηριότητα αυτή και ανεξάρτητα από το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων τους.  

 

 

Ορίζεται επίσης ρητά ποιοι δεν απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την 

έκδοση αποδείξεων λιανικής και αυτοί είναι: 

 Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα. 

 Αυτοί που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό πάνω του 

60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο, 

σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

 Αυτοί που κάνουν εξαγωγές ανεξαρτήτως ποσοστού του τζίρου του. 

 Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παραγράφου 23 (εκμεταλλευτής χώρου 

διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου κ.ά.). 
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 Των προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς 

Φ.Π.Α.. 

 

Η ΠΟΛ 1004/4.1.2013 (άρθ.3, παρ.3), συμπληρωματικά πρόσθεσε τα παρακάτω 

πρόσωπα που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων: 

- Οι υπόχρεοι που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση. 

- Οι υπόχρεοι που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών 

έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί 

κ.λ.π.). 

 

Στις περιπτώσεις που υλοποιείται μετασχηματισμός επιχειρήσεων όπως όριζε 

και ο Κ.Β.Σ. (άρθ.4, παρ.9), η εταιρία που σχηματίζεται έχει όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ., που είχαν και οι επιχειρήσεις ή 

κλάδοι που μετασχηματίστηκαν (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.3, παρ.4). 

 

Ως προς το θέμα των εξόδων πρώτης εγκατάστασης (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.3, παρ.5), 

αγορών και λοιπών συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή πριν τη 

σύσταση νομικού προσώπου ή υποκαταστήματος αλλοδαπού προσώπου ή 

κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε 

επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη 

σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης  έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση, 

αποκλείοντας πλέον την δυνατότητα τήρησης βιβλίων στο όνομα του ιδρυτή κατά τον 

Κ.Β.Σ. (άρθ.10, παρ.2). 

 

 

1.5 Υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων. 

 

Στο άρθρο 4 ορίζονται οι δύο κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, 

δηλαδή σε αυτούς που υπόχρεοι τήρησης βιβλίων απλογραφικά (Β΄ κατηγορίας 

κατά Κ.Β.Σ.) ή διπλογραφικά (Γ΄ κατηγορίας κατά Κ.Β.Σ.) και σε αυτούς που 

απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων. 
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Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/4.1.2013 (άρθ.4, παρ.2-6), υπάρχουν τρία 

κριτήρια τα οποία καθορίζουν την ένταξη των υπόχρεων σε κατηγορία βιβλίων στον 

Κ.Φ.Α.Σ.: η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, και το ύψος των 

ακαθαρίστων εσόδων.  Στην συγκεκριμένη παράγραφο προσδιορίζεται με ακρίβεια 

ότι εντάσσονται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (ανεξαρτήτως του ύψους των 

ακαθάριστων εσόδων τους): 

- οι ημεδαπές  και αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, 

- οι ημεδαπές και αλλοδαπές περιορισμένης ευθύνης εταιρίες και 

- οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. 

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και 

μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

«- οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους 

α.ν. 89/1967 και 378/1968, 

- τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

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

αμοιβαιότητας και 

- οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και 

ανεγείρουν στην Ελλάδα ακίνητο κυριότητάς τους ή πραγματοποιούν σε τέτοιο 

ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις (π.χ. Αλλοδαπή Α.Ε. ανεγείρει ακίνητο πάγιό της ή 

κάνει επέκταση των εγκαταστάσεών της, τηρεί Β΄ κατηγορίας βιβλία για το χρόνο της 

κατασκευής ή της επέκτασης.  Όταν τελειώνει και νοικιάζει το ακίνητο δεν 

υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων, όταν όμως εγκαθίσταται η ίδια τηρεί βιβλία)».  

(Πηγή: Φορολογική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 2013, σελ.267). 

 

 Επίσης παρατηρείται ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις περιπτώσεις β΄, γ΄ 

και δ΄ του Κ.Φ.Ε.,  κάτι που διευκρινίζεται στην ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 (άρθ.4, παρ.2) 

σύμφωνα με την οποία εντάσσονται πλέον σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάσει 

τα ακαθάριστα έσοδά τους: 

1. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ασχολούνται με την ανέγερση 

και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς 

και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, στις οποίες 
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συμμετέχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω πρόσωπα του άρθρου 101 του 

ν. 2238/1994, ή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.. 

2. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και 

οι αστικές εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση 

οικοδομών, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.. 

3. Οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου 

δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της παραπάνω 

περίπτωσης 1. 

 

Οι περιπτώσεις υπόχρεων με ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών 

βιβλίων, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων τους με εξαίρεση τους 

υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.2), είναι: 

α) ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών.  Σε περίπτωση άσκησης και άλλων 

δραστηριοτήτων εντάσσεται σε εκείνη την κατηγορία τήρησης βιβλίων που 

αντιστοιχεί στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του από όλες τις 

δραστηριότητές του. 

β) ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών  προϊόντων. Σε 

περίπτωση άσκησης και άλλων δραστηριοτήτων εντάσσεται σε εκείνη την 

κατηγορία τήρησης βιβλίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των ακαθαρίστων 

εσόδων του από όλες τις δραστηριότητές του. 

γ) ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975.  Σε 

περίπτωση που ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία 

βιβλίων της δραστηριότητας αυτής κρίνεται αυτοτελώς, με βάσει τα ακαθάριστα 

έσοδά του. 

δ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου (η 

εμπορία υγραερίου που διατίθεται ως καύσιμο, από τα εν λόγω πρατήρια δεν 

θεωρείται ως άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 

ΠΟΛ.1004/4.1.2013 άρθ.4, παρ.3).  Σε περίπτωση που ασκεί και άλλη 

δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της δραστηριότητας αυτής 

κρίνεται αυτοτελώς, με βάσει τα ακαθάριστα έσοδά του. 

ε) ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.  Σε 

περίπτωση που ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία 
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βιβλίων της δραστηριότητας αυτής κρίνεται αυτοτελώς, με βάσει τα ακαθάριστα 

έσοδά του. 

στ) ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του, 

εφόσον δεν εμπίπτει σε άλλη κατηγορία βιβλίων λόγω νομικού τύπου. 

ζ) τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δηλαδή το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. 

κ.λ.π. όταν έχουν υποχρέωση για τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. 

 

 Έτσι παύουν να τηρούν απλογραφικά βιβλία με ειδική ένταξη όπως ορίζονταν 

στον Κ.Β.Σ. ( άρθ.4, παρ.3) και εντάσσονται πλέον σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα 

ακαθάριστα έσοδά τους, οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων: 

- Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, 

- Ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών 

προϊόντων που πωλεί αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, 

- Ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας και 

- Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό 

τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι λοιποί υπόχρεοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιριών δικηγόρων των 

προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 και 81/2005 που δεν προβλέπεται η ένταξή τους 

σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, 

εντάσσονται ανάλογα με το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. 

 

Τα όρια των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων βάσει των οποίων εντάσσονται οι 

υπόχρεοι σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και τα οποία είναι ίδια 

με τις προηγούμενες διατάξεις είναι (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.5): 

- απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας)  μέχρι και 1.500.000 ευρώ 

- διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) πάνω από 1.500.000 ευρώ  

 

Δεν προβλέπονται πλέον ειδικές διατάξεις για όσους ασχολούνται με πώληση 

και ανέγερση οικοδομών, τεχνικά έργα κ.λ.π. που προβλέπονταν στον Κ.Β.Σ. και 

έθεταν το όριο των 5.000.000 ευρώ για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. 

Όπως ίσχυε στον Κ.Β.Σ. (άρθ.4, παρ.8) έτσι και στον Κ.Φ.Α.Σ., δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε υπόχρεο να τηρεί βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην 
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οποία εντάσσεται με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των 

στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή με βάση τα έσοδα (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, 

παρ.6). 

 

 

 

1.6 Υποχρεώσεις των υπόχρεων τήρησης διπλογραφικών 

βιβλίων. 

 

Ομοίως Κ.Β.Σ. (άρθ.7, παρ.1) και Κ.Φ.Α.Σ., ασχολούμενοι με τους υπόχρεους 

τήρησης διπλογραφικών βιβλίων επικεντρώνονται στην υποχρέωσή τους ως προς την 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με οποιοδήποτε 

λογιστικό σύστημα αλλά σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής 

ορίζουν τα ίδια πράγματα (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.7).  

 Συμπληρωματικά όμως, έρχεται η ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 (άρθ.4, παρ.7), η 

οποία ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ., τα 

παραπάνω βιβλία είναι πλέον αθεώρητα, ανεξαρτήτως χειρόγραφης ή 

μηχανογραφικής τήρησης όπως επίσης και το ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – 

Αναλυτικών Καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησής τους. 

 

Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθ.4, παρ.8) ορίζουν ρητά ότι είναι υποχρεωτική 

η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου μόνο στην τήρηση 

ημερολογίων και καθολικών, ενώ στον Κ.Β.Σ. (άρθ.7, παρ.2 &3) ορίζονταν γενικά ότι 

είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ..  Ακόμη, ο υπόχρεος διπλογραφικών 

βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής και 

όλους τους λογαριασμούς της ομάδας 9, με εξαίρεση τον λογαριασμό 94 και με την 

προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών δηλαδή οι λογαριασμοί 

70 και 71, υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό, κάτι που δεν 

προβλέπονταν με τις προηγούμενες διατάξεις.  Παρακάτω στην ίδια παράγραφο 

καθορίζεται το περιεχόμενο των λογαριασμών του γενικού και των αναλυτικών 

καθολικών. 
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Σύμφωνα με το περιεχόμενο του πρώτου, του δεύτερου και του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 21 του ίδιου άρθρου 4, το οποίο ισχύει και για τα 

διπλογραφικά βιβλία, ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των ακαθάριστων εσόδων 

(κατ’ είδος και σειρά στοιχείων) και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., καθώς και ορισμένων 

εξόδων (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.9).  Προστίθεται μια νέα δυνατότητα στον υπόχρεο, 

αυτή της συγκεντρωτικής καταχώρισης με μία εγγραφή των ημερήσιων ακαθάριστων 

εσόδων και εξόδων μέχρι 150 ευρώ (αξία + Φ.Π.Α.) ανά παραστατικό, με την 

προϋπόθεση της ύπαρξης δυνατότητας αναλυτικής ενημέρωσης του ελέγχου 

οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί.  Η χρήση του Ζ της Φ.Τ.Μ. διατηρείται όπως 

και στον Κ.Β.Σ.. (ΠΟΛ.1004/4.1.2013 άρθ.4, παρ.9) (Κ.Β.Σ. άρθ.7, παρ.4) 

Μια άλλη υποχρέωση του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 

διπλογραφικά βιβλία αποτελεί η τήρηση του «Μητρώου παγίων περιουσιακών 

στοιχείων» και του «βιβλίου απογραφών» και τα δύο αθεώρητα (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ. 4, 

παρ.10).  Περιγράφεται ο τρόπος καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων στο 

βιβλίο απογραφών καθώς επίσης και οι αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσης. Σε 

περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. δεν αλλάζει κάτι σε 

σχέση με το προηγούμενο καθεστώς του Κ.Β.Σ. (άρθ.7, παρ.2, άρθ.27, παρ.1& 3-7, 

άρθ.28,παρ.1&2, άρθ.29, παρ.1).  Ως προς το θέμα των καταχωρήσεων στο βιβλίο 

απογραφών τα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο, 

καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας, ενώ είναι άμεσα 

απαιτητά σε περίπτωση ελέγχου.  Οπότε καταργείται η υποχρέωση της καταγραφής 

των αποθεμάτων υποκαταστημάτων που δεν εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα ή 

αποθηκευτικών χώρων σε διπλότυπες καταστάσεις και μεταφοράς αντιτύπου στης 

έδρα της επιχείρησης.  Επίσης δεν εμφανίζονται μεταβολές στον τρόπο αναγραφής 

των παγίων στο βιβλίο απογραφών των επίπλων και σκευών, μετοχών, ομολογιών και 

λοιπών χρεογράφων.    Ενώ, συνεχίζει να ισχύει η δυνατότητα για τα λοιπά στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών μόνο 

με τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογαριασμών τους, αν δίνεται για έλεγχο η 

ανάλυση τους (αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2) . 

Η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο 

αποτελεί νέα υποχρέωση για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.11).  Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα 

αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των 
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λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και 

ισολογισμού, των πληροφοριών των πρόσθετων βιβλίων (άρθ.4, παρ. 23) και του 

μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.  Η ενημέρωσή του 

ορίζεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

Ως προς τον χρόνο ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων, συντελείται 

μεγάλη αλλαγή (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.12).  Έτσι ενημερώνονται πλέον: 

 Το ή τα ημερολόγια, το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά 

(εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού και για τις 

ταμειακές πράξεις από τη διενέργειά τους.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 

υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. 

 Το Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την προθεσμία 

κλεισίματος του Ισολογισμού, χωρίς καμιά αλλαγή από την προηγούμενη 

κατάσταση. 

 Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών μέχρι την 

20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, 

επίσης χωρίς καμιά αλλαγή. 

 Το βιβλίο απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων, μέχρι την εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εδώ υπάρχει μεταβολή) . 

 Το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (και εδώ υπάρχει μεταβολή). 

 

 

1.7 Υπόχρεοι τήρησης των βιβλίων τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

και οι υποχρεώσεις τους. 

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συνεχίζουν να το πράττουν, 

χωρίς να αλλάζει κάτι.  Αυτές είναι: 
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- η τήρηση των λογιστικών βιβλίων με βάση είτε με τις αρχές και τους κανόνες των 

Δ.Λ.Π., είτε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας. 

- η σύνταξη Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 

- η τήρηση ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.  

- η σύνταξη Πινάκων Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, σχηματισμού 

Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Φορολογικών 

Αποθεματικών.  

1.8 Τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση που έχει υποκαταστήματα. 

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που έχουν υποκαταστήματα τα βιβλία των οποίων 

εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και 

εξάγεται τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα 

βιβλία της έδρας, δηλαδή δεν υπάρχουν αλλαγές για τις καταχωρήσεις αυτών των 

υποκαταστημάτων (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.15). Ενώ, στην περίπτωση των 

υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική, οι συναλλαγές αντί να τηρούνται 

ιδιαίτερα σε δικά τους βιβλία ή καταστάσεις σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., τηρούνται υπό 

προϋποθέσεις στα βιβλία της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος που εξάγει αυτοτελές 

αποτέλεσμα και σχετίζονται με αυτό (ΠΟΛ 1004/4.1.2013 άρθ.4, παρ.15).  Έτσι 

ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος 

παρακολουθούνται χωριστά στα βιβλία της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος.  Σε 

περίπτωση ελέγχου είναι υποχρεωμένος ο υπόχρεος να ενημερώσει για το υπόλοιπο 

ταμείου κάθε τέτοιου υποκαταστήματος μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.4, παρ.12).   

 

1.9 Τα βιβλία που τηρεί ο υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων 

και οι υποχρεώσεις που απορρέουν. 

 Ο Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρεται εκτεταμένα και για τις υποχρεώσεις των υπόχρεων που 

εντάσσονται στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων.  Ξεκινά αρχικά ορίζοντας τα 

βιβλία που τηρούν και τα οποία είναι: 

α) Βιβλίο εσόδων – εξόδων (όπως ίσχυε και στον Κ.Β.Σ.). 
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β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα 

έσοδά του από την πώληση αγαθών είναι μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ.                        

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.16) (Κ.Β.Σ. άρθ.6, παρ.1&6, άρθ.4, παρ.7) 

 Ενώ, για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής, ορίζει ότι τα έσοδα της 

πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 

 Η ΠΟΛ 1004/4.1.2013 (άρθ.4, παρ.16) διευκρινίζει για τα παραπάνω βιβλία 

ότι τηρούνται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, σε αθεώρητα έγγραφα, ενώ αν 

τηρούνται μηχανογραφικά μπορούν να αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 

και να δίνονται στον έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν. 

Συνεχίζοντας γίνεται αναφορά στον τρόπο τήρησης του Βιβλίου Εσόδων – 

Εξόδων.  Πιο συγκεκριμένα η καταχώριση γίνεται σε ξεχωριστές στήλες 

(διακεκριμένα) και περιλαμβάνει: 

 Α) το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός, η χρονολογία έκδοσης ή 

λήψης του και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων 

αγορών και εξόδων. 

 Β) τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, α΄ υλών, από την 

παροχή υπηρεσίας από λοιπές πράξεις, αλλά και βοηθητικών υλών και υλικών 

συσκευασίας που δεν προβλέπονταν από τον Κ.Β.Σ.. 

 Γ) οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον 

προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης 

υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 

 Δ)  η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων, κάτι που δεν 

προβλέπονταν από τον Κ.Β.Σ.. 

 Ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις, 

 ΣΤ) οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 

 Ζ) τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις 

οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Α.Σ.. 

 Η) οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των 

πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες 

στήλες. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.17) 
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Μεταβολές στις παραπάνω διατάξεις: 

- Κατά τον Κ.Β.Σ. (άρθ. 6, παρ. 4), τα δεδομένα των περιπτώσεων Δ΄, ΣΤ΄ και 

Ζ΄ καταχωρούνταν σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων, ενώ τώρα 

με τον Κ.Φ.Α.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες. 

- «Τα ποσά των περιπτώσεων Β΄, Γ΄,Δ ΄ και ΣΤ΄ αναλύονται στο χρόνο 

ενημέρωσης σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις 

ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α., όχι όμως και του εισοδήματος, όπως 

όριζαν οι καταργηθείσες διατάξεις».(Ε. Σακέλλης, σελ. 151, 2013). 

Σημαντικές είναι οι μεταβολές που παρουσιάζονται στον χρόνο ενημέρωσης 

του βιβλίου εσόδων – εξόδων. 

 Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι η καταχώρηση-ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-

εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και 

όχι πέρα του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 

(δηλαδή τέλη των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου, Ιανουαρίου).  Σε αντίθεση 

με τον Κ.Β.Σ. (άρθ.17, παρ.1-3) που γίνονταν μέχρι την δέκατη Πέμπτη (15
η
) ημέρα 

του επομένου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. 

- Όταν λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή 

τους, η ενημέρωση γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. 

- Αν στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που 

δεν έχουν παραληφθεί μέσα στη χρήση, καταχωρούνται σχετικές 

εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες και τακτοποιούνται κατά την παραλαβή. 

- Ακόμη, τα δεδομένα των βιβλίων εσόδων και εξόδων, αναλύονται 

ανακεφαλαιωτικά και όχι ανά παραστατικό, μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και 

ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος.  

Δεν αποτελεί κάτι νέο η υποχρέωση καταχώρησης, σε ιδιαίτερο χώρο του 

βιβλίου εσόδων – εξόδων, για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, της ημερομηνία και 

της αξίας κτήσεώς του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι 

αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία (Μητρώο πάγιων στοιχείων), μέχρι το χρόνο 

εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, 
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παρ.19), αν και δεν γίνεται αναφορά για καταχώρηση του αναλογούντα Φ.Π.Α., όπως 

προβλέπονταν στις προηγούμενες διατάξεις (Κ.Β.Σ. άρθ.6, παρ.4). 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων τηρεί βιβλίο 

απογραφών, οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι στο αθεώρητο πλέον βιβλίο απογραφών ή 

καταστάσεων απογραφής, καταχωρούνται τα εμπορεύματα, προϊόντα κ.λ.π. που 

βρίσκονται στην κυριότητα της υπόχρεου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις 

ή εγκαταστάσεις τρίτων, κατά την 31/12 κάθε έτους.  Επίσης, όταν τα αποθέματα 

βρίσκονται σε υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο, καταχωρούνται διακεκριμένα 

στο βιβλίο απογραφών της έδρας, με την προϋπόθεση ότι είναι άμεσα προσβάσιμα 

από τον έλεγχο όταν αυτός διεξάγεται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.20),(ΠΟΛ.1004/2013 άρθ.4, παρ.20).     

 Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών γίνεται 

μέχρι την 20
η
 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, όπως προέβλεπε και ο Κ.Β.Σ., όμως 

η αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος και όχι μέχρι την 20
η
 Φεβρουαρίου όπως όριζε ο Κ.Β.Σ. (άρθ.6, παρ.6). 

 Από πρακτικής απόψεως στο άρθρο 4 παράγραφο 21, αναλύεται ο τρόπος 

καταχώρησης των εσόδων, του Φ.Π.Α. και των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ έκαστο στο βιβλίο εσόδων εξόδων.  Να σημειωθεί πως καθιερώνεται μια νέα 

δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης με μία εγγραφή, των ακαθαρίστων 

εσόδων και του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά, ανεξαρτήτως είδους και σειράς 

στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται μια τέτοια 

κατάσταση άμεσα σε περίπτωση που ζητηθεί από τον έλεγχο.  Ως προς την 

δυνατότητα χρήσης ταμειακής μηχανής και στην καταχώριση των ημερήσιων δελτίων 

Ζ δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. 

Ως προς το θέμα των υποκαταστημάτων δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, 

αφού βιβλίο εσόδων – εξόδων τηρείται για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος, 

υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να μην τηρείται, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις του 

παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας ή αν τηρεί 

ιδιαίτερο βιβλίο οι συναλλαγές καταχωρούνται συγκεντρωτικά και διακεκριμένα στο 

αντίστοιχο βιβλίο της έδρας, μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, 

παρ.22) . 
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1.10 Παροχή πληροφοριακών στοιχείων. 

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί θύμα του μεταβατικού σταδίου στον οποίο ανήκει 

ακόμη ο Κ.Φ.Α.Σ. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.23), καθώς έχει ημερομηνία λήξης την 1
η
 

Ιανουαρίου 2014.  Γίνεται αναφορά στους παρακάτω υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών:  

 Εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή 

θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, 

γιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων που 

τηρούν, είναι υποχρεωμένοι  να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις 

συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου που έχουν υποχρέωση 

αναγράφοντας τα στοιχεία του πελάτη.  Οι παραπάνω πληροφορίες θυμίζουν 

χρήση πρόσθετων βιβλίων έμμεσα, που όμως καταργήθηκαν με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  Επιπρόσθετα για την διασφάλισή τους επιβάλλεται είτε η 

χειρόγραφη καταχώρισή τους σε θεωρημένα έντυπα είτε επί μηχανογραφικής 

τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του 

νόμου1809/1988. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 10 

Κ.Β.Σ., Φορολογική επιθεώρηση, τεύχος 759, σελ. 283-287, Φεβρ. 2013). 

 

 

1.11 Δελτίο Αποστολής 

Ο νέος Κ.Φ.Α.Σ. αναλύει διεξοδικά την έννοια και τον τρόπο χρήσης του δελτίου 

αποστολής αφιερώνοντας ένα ολόκληρο άρθρο σε αυτό, το άρθρο 5.  Πάντως και 

αυτό το άρθρο παύει να ισχύει από 01/01/2014.  Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν 

εκδίδεται Δελτίο αποστολής; (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.1)  Ορίζεται λοιπόν ότι Δελτίο 

αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: 

 σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών 

προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε 
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συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (πανομοιότυπη 

με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Κ.Β.Σ.), 

 σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη 

υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του (πανομοιότυπη 

με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Κ.Β.Σ.), 

 επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.  Και 

η συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπονταν στο άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., 

όμως η μεταβολή που συντελείται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχει να κάνει 

με την απάλειψη του δικαιώματος μόνο του αρμόδιου προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών τη μη έκδοση 

δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο και την 

μεταβίβαση του σχετικού δικαιώματος στον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή 

μετά όμως από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.. 

 «επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου 

απεικόνισης συναλλαγών, χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων 

αγαθών από οποιοδήποτε 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». (Ε.Σακέλλης, σελ.174)   Στην ουσία 

καταργούνται το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και το Βιβλίο Ποσοτικής 

Παραλαβής που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ..  

Ακόμη, καταργείται και η ειδική ρύθμιση βάσει της οποίας όταν 

επιτηδευματίας αγόραζε αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος, για τη διακίνησή τους, να εκδίδεται πάντα Τιμολόγιο – Δελτίο 

Αποστολής. (ΠΟΛ 1004/2013 άρθ. 5, παρ.1), (Ε.Σακέλλης, σελ.174)  

Άλλη περίπτωση που εκδίδεται Δελτίο Αποστολής είναι από τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3, δηλαδή το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.λ.π. όταν έχουν αποστολή αγαθών σε υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους, 

κάτι που ίσχυε και με τον Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.2). 

Ομοίου περιεχομένου με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του 

προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. είναι και αυτή η παράγραφος, σύμφωνα με την οποία, οι 

αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά 
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αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή 

συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, εκδίδουν 

Δελτίο Αποστολής, ενώ για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν Δελτία Αποστολής 

μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, 

παρ.3)  

Ακολούθως, παρουσιάζεται το υποχρεωτικό περιεχόμενο του Δελτίου 

Αποστολής (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.5).  Επιγραμματικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να 

αναγράφονται: 

1. Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. 

2. Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής. 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά των 

αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου. 

4. Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται αλλά και προορισμού, αναλόγως 

την περίπτωση. 

5. Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. 

6. Ο σκοπός της διακίνησης. 

7. Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των 

ποσοτήτων των ειδών. 

8. Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία 

την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. 

9. Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών. 

 

Κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς που θα 

μπορούσαν να επισημανθούν είναι (Κ.Β.Σ. άρθ.11, παρ.5): 

 Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της τιμής μονάδας, στα δελτία 

αποστολής που εκδίδονται για την παράδοση  ή αποστολή νωπών 

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

ενδιάμεσο σταθμό, γίνεται αναφορά για δυο ημερομηνίες και ώρες στο δελτίο 

αποστολής που αφορούν την έναρξη της μεταφοράς ως τον ενδιάμεσο σταθμό 

και την κυρίως μεταφορά από τον ενδιάμεσο σταθμό μέχρι τον τελικό 

προορισμό.  Όλη η διαδικασία δεν απαιτεί έγκριση του προϊσταμένου της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. 

 Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις δεν απαιτείται η αναγραφή στα δελτία 

αποστολής του επαγγέλματος και της Δ.Ο.Υ., του αποστολέα και του 

παραλήπτη.  Αρκούν τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως νοούνται 

κατά τον Κ.Φ.Α.Σ., ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.. 

 

Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 5, παρ.6,  αποτελούν σχεδόν επανάληψη των 

αντίστοιχων διατάξεων του Κ.Β.Σ.(άρθ.11 παρ. 1 και 16 παρ. 3 & 4) που 

πραγματεύονται την μοναδικότητα του δελτίου αποστολής ως συνοδευτικού 

στοιχείου (πρωτότυπο) αγαθών.  Άξια αναφοράς, αποτελεί η σημείωση ότι 

αποκλείεται η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο 

αξίας και αντίστροφα για την ίδια συναλλαγή, όταν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής.  

Επίσης γίνεται  καταγραφή των στοιχείων που προβλέπονται να συνοδεύουν τα 

αγαθά κατά την μεταφορά τους με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης (πρώτο 

αντίτυπο δελτίου αποστολής) και αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο σε 

έκδοση δελτίου αποστολής (ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς). (ΠΟΛ.1004/2013 

άρθ.5, παρ.6) 

Ακολουθεί ακόμη μία παράγραφος (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.7), που δεν 

διαφοροποιείται σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις και αναφέρεται στην 

επικαιρότητα του Δελτίου Αποστολής και στους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται π.χ. απόσταση, τρόπος μεταφοράς.  Επισημαίνεται η υποχρέωση άμεσης 

επίδειξής του σε φορολογικό έλεγχο κατά την διακίνηση των αγαθών.  Ενώ ο 

υπόχρεος σε έκδοση  έχει το βάρος της απόδειξης της χρονικής τους διάρκειας, με 

αναγραφή γεγονότων ή καταστάσεων στο Δελτίο Αποστολής ή την επίδειξη 

αποδεικτικών στοιχείων στον έλεγχο όπως για παράδειγμα αποδείξεις διοδίων ή 

ανακοινώσεις τροχαίας (ΠΟΛ.1004/2013 άρθ.5, παρ.7). 
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Τέλος γίνονται γνωστές οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση 

δελτίου αποστολής.  Οι περιπτώσεις αυτές είναι τέσσερις και είναι οι κάτωθι : 

1) κατά την διακίνηση ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον 

χαρακτηρισμό τους ως αγαθών, δηλαδή ενσώματα είδη που δεν 

εμπεριέχονται σ’ αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία και 

δεν επιφέρει έσοδο η διάθεσή τους, αυτούσιων ή μη. 

2) κατά την διακίνηση ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι΄ 

αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται για αποκατάσταση βλαβών 

στις εγκαταστάσεις του.  

3) κατά την μεταφορά αυτούσιων λατομικών προϊόντων από 

κατασκευαστικές εταιρίες, μεταλλεύματος, πέτρας, χαλικιού και λοιπά σε 

διάφορες περιπτώσεις για διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας των 

τεχνικών έργων. 

4) κατά τη διακίνηση αγαθών μέσω δικτύου με συνεχή ροή (ηλεκτρικό 

ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό μη ιαματικό κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 6, παράγραφος 16, β΄ περίπτωση. 

 Οι περιπτώσεις που προστέθηκαν σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις 

είναι η 1 και 4. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.8) (Κ.Β.Σ. άρθ.11, παρ.1 και άρθ.16, παρ. 1) 

 

1.12 Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής 

Και στις νέες διατάξεις διατηρείται η έννοια του συγκεντρωτικού δελτίου 

αποστολής.  Γίνεται εκτενής αναφορά για τον τρόπο λειτουργίας του 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, περιλαμβάνοντας τον λόγο για τον οποίο 

εκδίδεται, ο χρόνος έκδοσής του, ποιο είναι το περιεχόμενό του, ποια είναι η χρονική 

διάρκειά του και τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τον πωλητή κατά 

περίπτωση, στην παράδοση των αγαθών που διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο 

αποστολής. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.5, παρ.4) (Κ.Β.Σ. άρθ.11, παρ.3) 

 Πάντως δεν λείπουν και εδώ διαφοροποιήσεις μεταξύ των αντίστοιχων 

διατάξεων των δύο νομοθετημάτων: 
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 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι, όταν η μεταφορά των αγαθών γίνεται 

με χρήση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, δύναται η δυνατότητα, κάτι που δεν 

προβλέπονταν στον Κ.Β.Σ., να μην εκδοθεί συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, 

αλλά να τηρείται θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης ξεχωριστό για κάθε 

όχημα και το οποίο να ενημερώνεται εντός 15 ημερών.    

 Στην περίπτωση που διενεργηθεί πώληση αγαθών λιανικώς τα οποία 

διακινήθηκαν με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, εκδίδεται απόδειξη 

λιανικής πώλησης, μόνο εφόσον πρόκειται για πωλητές υπόχρεους τήρησης 

βιβλίων και όχι απαλλασσόμενους κάτι που προβλέπονταν στις προηγούμενες 

διατάξεις. 

 Στις εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης επιβάλλεται να αναγράφεται 

το είδος και η ποσότητα των αγαθών, μόνο όταν τηρείται ο λογαριασμός 94 

του Ε.Γ.Λ.Σ. ή όταν εκδίδονται χωρίς τη χρήση Φ.Τ.Μ., δηλαδή χειρόγραφα ή 

με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. όριζαν ότι επιβάλλεται 

να αναγράφεται στο εκδιδόμενο στοιχείο διακίνησης το είδος και η ποσότητα 

των αγαθών για όλους, χωρίς εξαίρεση.  Έμμεσα προωθείται η επιβολή 

τήρησης λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα. 

 Κατά την επιστροφή στην επιχείρηση δίνονται οι δυνατότητες είτε της 

αναγραφής της ποσότητας των αγαθών που επιστράφηκαν στο πρωτότυπο του 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, είτε της έκδοσης δελτίου αποστολής, στο 

οποίο να αναγράφονται το είδος και η ποσότητα αυτών με τον αύξων αριθμό 

του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, πράγμα που δείχνει ότι καταργείται 

το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής. 

 

1.13 Τιμολόγηση συναλλαγών. 

 

Ένα μεγάλο κεφάλαιο του Κ.Φ.Α.Σ. αναλύει την τιμολόγηση των συναλλαγών.  

Ξεκινάει, ορίζοντας σε ποιες περιπτώσεις εκδίδονται τιμολόγια και με ποιες 

προϋποθέσεις.  Τιμολόγια εκδίδονται: 

α) για την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση). 

β) για την παροχή υπηρεσιών. 

γ) για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας. 

(ΠΟΛ.1004/4.1.2013 άρθ.6, παρ.1) 
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Οι περιπτώσεις είναι πανομοιότυπες με αυτές του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., με 

μόνη διαφορά την εξαίρεση της περίπτωσης της πώλησης δικαιώματος εισαγωγής 

από την έκδοση τιμολογίου.  Εφόσον η περίπτωση αυτή αναφέρεται στις διαδικασίες 

του clearing, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αν και σήμερα δεν 

συναντώνται στην πράξη.(ΠΟΛ. 1004/2013 άρθ.6, παρ.1) 

 

Επίσης ορίζει ότι οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοσή τους: 

- «O ίδιος ο υπόχρεος απεικόνισης των συναλλαγών. 

- Ο πελάτης του υπόχρεου (αυτοτιμολόγηση). 

- Ή τρίτος στον οποίο ανατίθεται η έκδοση των τιμολογίων (ανάθεση 

τιμολόγησης)». (Ε. Σακέλλης σελ.207, 2013) 

Δηλαδή ότι ουσιαστικά ορίζει και ο Κ.Β.Σ. στο άρθρο 18 α. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.1),  

 

Η πρώτη περίπτωση η  οποία εξετάζεται από  τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., είναι 

η τιμολόγηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών 

ορίζοντάς την ως την εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενης ημέρας ή κατ’ 

αραιότερα χρονικά διαστήματα πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 

άρθ.6, παρ.2), ενώ συγχρόνως αναφέρεται στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται, 

το περιεχόμενο, τον χρόνο έκδοσης αυτών και την περίπτωση που δεν απαιτείται η 

χρήση τους. Το σχετικό άρθρο 6 παράγραφος 2 έχει όμοιο περιεχόμενο με τις 

αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12, παράγραφος 2).   

Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή της έκδοσης τιμολογίου ανόργανων 

εσόδων.  Τέτοιου είδους έσοδα αποτελούν η είσπραξη επιδοτήσεων, οι οικονομικές 

ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις κ.τ.λ., κατά τις οποίες ο υπόχρεος απεικόνισης 

συναλλαγών είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.3).  

Αυτού του είδους το τιμολόγιο εκδίδεται με την είσπραξη ή την πίστωση του 

λογαριασμού των δικαιούχων.  Η διαφορά με τις προϊσχύουσες διατάξεις, είναι ότι 

πλέον δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου, στις περιπτώσεις επιστροφής έμμεσων 

φόρων, δασμών και τελών.   

Υποχρέωση όμως ως προς την έκδοση τιμολογίων έχουν και το Δημόσιο, τα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
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πρόσωπα, για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν, 

όπως ορίζονταν και πριν. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.4) 

Κατά τις νέες διατάξεις όταν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 

αγοράζουν αγαθά από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων, η 

συναλλαγή αποδεικνύεται με την σύνταξη τίτλου κτήσης, που περιέχει τα δεδομένα 

της συναλλαγής.   

 Σε περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης 

ανακριβούς τιμολογίου επιβάλλεται η υποχρέωση της άμεσης γνωστοποίησης του 

γεγονότος άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στη 

Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές, με αυτό τον τρόπο 

καταργείται η έκδοση τιμολογίου όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.5) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.5)    

Παρακάτω γίνεται ξεκάθαρο ότι κατά την αγορά αγροτικών προϊόντων από 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδεται πλέον τιμολόγιο και όχι δελτίο 

αποστολής – τιμολόγιο, όπως προβλέπονταν πριν την 01-06-2011 και μεταβλήθηκε 

με το άρθρο 19 παράγραφος 21 α  του ν. 3842/2010 (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 άρθ.6, 

παρ.6).  Επίσης καθορίζεται ο χρόνος έκδοσής του (παράγραφοι 2, 14 και 15).  Με 

αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες 

αγορές, τις διαφοροποιήσεις στη ποσότητα, του καθορισμού της τιμής μεταγενέστερα 

κ.λ.π.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.6) 

Για το θέμα της εκκαθάρισης ή επεξεργασίας αγαθών τρίτων ορίζονται οι 

προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο τους (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 

άρθ.6, παρ.7).  Να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση μαζί με την κατάσταση των 

παραπάνω αγαθών, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης για τον εντολέα.  Στην ουσία 

συνεχίζει να ισχύει το ίδιο καθεστώς, με εξαίρεση αυτό της κατάργησης της 

δυνατότητας έκδοσης εκκαθαρίσεων για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό 

τρίτων (δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ). (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.7) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.7) 

 

Η επόμενη παράγραφο αναφέρεται στην αγορά αγαθών ή λήψης υπηρεσιών 

για λογαριασμού τρίτου κατά την οποία ορίζεται η έκδοση εκκαθάρισης όπως στην 

παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.  Στην περίπτωση της αγοράς αγαθών ή λήψης 

υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου προβλέπεται η 
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σύνταξη τίτλου κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου 

άρθρου.  «Για παράδειγμα επί αγοράς αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, 

από παραγωγό αγροτικών προϊόντων, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση έκδοσης να 

εκδίδει τιμολόγια, στο τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει ο τρίτος (αντιπρόσωπος) πρέπει 

να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά 

κατά αμάχητο τεκμήριο η αγορά θεωρείται ότι έγινε για ίδιο λογαριασμό του 

αντιπροσώπου» (Ε. Σακέλλης, σελ.226-227, 2013).  

 Επίσης κατά την χορήγηση αμοιβής (προμήθειας), που απαλλάσσεται από 

το Φ.Π.Α., μπορεί ο λήπτης των υπηρεσιών να εκδίδει εκκαθάριση μέχρι  το τέλος 

του 2
ου

 μήνα, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αρκεί ο τρόπος αυτός να 

ακολουθείται για το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο.  

Τέτοιου είδους περιπτώσεις ρυθμίζονταν με υπουργικές αποφάσεις όπως για 

παράδειγμα οι ασφαλιστικοί πράκτορες και τα πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.8) 

 

1.14 Δομή των τιμολογίων και χρόνος έκδοσης αυτών. 

 

Τα στοιχεία που αναγράφονται στα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα π.χ. η 

ημερομηνία έκδοσής του, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων κ.λ.π..  Επήλθαν 

όμως μεταβολές σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του Κ.Β.Σ. οι οποίες είναι; 

 όταν δεν συμπίπτει η ημερομηνία συναλλαγής με αυτή της έκδοσης του 

τιμολογίου, τότε αναγράφεται στο τιμολόγιο και η πρώτη ημερομηνία, ενώ 

δεν γίνεται καμιά αναφορά στη χρήση δελτίου ποσοτικής παραλαβής καθώς 

δεν προβλέπεται η έκδοσή του από τον Κ.Φ.Α.Σ.. 

 δεν αναγράφονται πλέον στο τιμολόγιο ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των 

δελτίων αποστολής, που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των 

αγαθών με αυτό. 

 ισχύουν τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 18 α παράγρ. 3 του Κ.Β.Σ. (για 

πράξη που απαλλάσσεται από Φ.Π.Α, επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός 

καινούργιου μεταφορικού μέσου κ.α.) και προστίθενται και νέες ενδείξεις που 

αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου, ανάλογα με την περίπτωση 

της παραγράφου αυτής.  Παράδειγμα η περίπτωση (ε) όταν ο λήπτης είναι 
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υπόχρεος καταβολής του φόρου, προστίθεται η αναφορά «Αντίστροφη 

επιβάρυνση».(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.9) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.9) 

 

Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων είναι το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ., χωρίς να περιλαμβάνονται στο εξής το 

επάγγελμα και η Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.10) 

 

 Όπως και στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.  έτσι και στον Κ.Φ.Α.Σ. ως πλήρη 

στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα 

μέτρησης, η τιμή μονάδας, η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, με τον 

αναλογούν Φ.Π.Α.  ανά περίπτωση.  Επίσης καθορίζεται το περιεχόμενο του καθαρού 

ποσού. 

 Αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής, 

όμως πλέον δεν απαιτείται στα χειρόγραφα τιμολόγια να αναγράφεται ολογράφως το 

συνολικό ποσό. 

 Δεν αλλάζει κάτι στο τιμολόγιο επί αγοράς ηρτημένων καρπών. 

 Όταν υπάρχει σύμβαση και γίνεται παραπομπή σε αυτή επί του τιμολογίου, 

στην περίπτωση πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, καταργείται η δυνατότητα 

συνοπτικής περιγραφής του είδους, δηλαδή αναγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες. 

Τέλος, εισάγετε νέα διάταξη που ορίζει ότι στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

το είδος αναγράφεται κατά γενική κατηγορία και όχι αναλυτικά. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, 

παρ.11) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.11). 

  

Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού αναγράφεται 

μόνο ο Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, χωρίς δηλαδή να 

χρειάζονται πλέον να αναγράφονται και τα στοιχεία της Τράπεζας που μεσολαβεί για 

την καταβολή της προμήθειας. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.12) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.12). 

 

Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α, οι 

οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.13), οι διατάξεις που αναφέρονται στην έννοια του πιστωτικού 

τιμολογίου, τον τρόπο λειτουργίας του, το ποιοι είναι υπόχρεοι έκδοσής του και ποιο 

το περιεχόμενό του δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

(αρθ.12, παρ.13) 



35 
 

 

Οι διατάξεις σχετικά με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου από υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο. είναι ομοίου περιεχομένου με τις 

προϊσχύσασες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 

άρθ.6, παρ.14-15).  

Γενικότερα εκδίδονται: 

o Το τιμολόγιο κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των 

αγαθών στον παραλήπτη κατά περίπτωση.  Ισχύει και εξαίρεση όταν 

έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής. 

o Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών κατά το χρόνο κατάρτισης 

της σύμβασης. 

o Το πιστωτικό τιμολόγιο το αργότερο σε ένα μήνα από το χρόνο της 

παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που 

παραλήφθηκαν τα αγαθά. 

o Το παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής. 

o Το εκτέλεσης  τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων μέσα σε ένα μήνα 

από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως εντός της ίδιας 

φορολογικής περιόδου.  Στην περίπτωση παροχής σε πελάτη 

δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι 

απαιτητή. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.14) 

 

Ειδικότερα για τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου από υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.τ.λ.)., συνεχίζει να ισχύει το όριο της λήξης της 

διαχειριστικής περιόδου, με μόνη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις, 

ότι στα πανεπιστημιακά συγγράμματα το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία έγινε η οριστικοποίηση της πώλησης 

αυτών, από τις αρμόδιες αρχές. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.15) (Κ.Β.Σ. άρθ.12, παρ.15 και 

17) 

 

Πάντως διευκρινίζεται ότι ως χρόνος έκδοσης όλων των φορολογικών 

στοιχείων του άρθρου 6 που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ή στο 

τέλος του μήνα, είναι μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα και τα φορολογικά 
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στοιχεία που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, μπορούν να εκδίδονται μέχρι τη 

δέκατη πέμπτη  ημέρα του επομένου μήνα, ότι δηλαδή όριζε και ο Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.6, παρ.15) 

 

 

1.15 Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια ή επέχουν θέση 

τιμολογίου. 

 

Ο νέος κώδικας ορίζει ορισμένες περιπτώσεις συναλλαγών που περιέχουν 

ιδιαιτερότητες οι οποίες οδηγούν στην έκδοση άλλων παραστατικών αντί τιμολογίων, 

τα οποία εξομοιώνονται με τα τιμολόγια.  Αυτά είναι: 

1. α. Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, 

πλοίων, αυτοκινήτων κ.ά. 

β. Τα συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών 

κ.ά. 

2. Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, 

ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά. ή παροχής τραπεζικών, χρηματιστηριακών 

εργασιών κ.ά. 

3. Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους 

των αγαθών ή υπηρεσιών κ.λ.π..  

 

 Αν και γενικότερα οι διατάξεις αυτές είναι ομοίου περιεχομένου με τις 

αντίστοιχες της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., παρ΄ όλα αυτά 

εμφανίζονται κάποιες μεταβολές.  Μια τέτοια μεταβολή είναι, ότι για να εξομοιωθούν 

με τιμολόγια τα έγγραφα που συντάσσονται για τις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, 

ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών καθώς και τα  

στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου.  Μια άλλη μεταβολή που έχει σχέση με 

τις αποδείξεις λιανικής που επέχουν θέση τιμολογίου, καλύπτοντας επαγγελματικές 

συναλλαγές και αφορούν αγορά μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή ή για τη 

λήψη υπηρεσιών, αποτελεί η αύξηση του ορίου της αξίας συναλλαγής σε 100 ευρώ 

από 50 ευρώ που ήταν με τις προηγούμενες διατάξεις.  Επίσης, προστίθεται ότι θα 

πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω στοιχείο, το είδος των αγαθών ή των υπηρεσιών 
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με γενική περιγραφή που να προκύπτει η δραστηριότητα του εκδότη (άμεσα), είτε 

ακόμη και με την αναγραφή της δραστηριότητας του εκδότη στα στοιχεία (έμμεσα).  

Ενώ, πλέον η έκδοση του στοιχείου δεν προϋποθέτει την αποδοχή του, από τον 

αντισυμβαλλόμενο. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.6, παρ.16), (ΠΟΛ.1004/2013 άρθ.6, παρ.16) 

Παράλληλα στο άρθρο 6 παράγραφο 18 ορίζεται ότι όλα τα έγγραφα, ή 

μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται 

δεκτά, αρκεί να πληρούν τους όρους του Κ.Φ.Α.Σ..  Πανομοιότυπες οι διατάξεις με 

τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ. (άρθ.18α, παρ.16).  

 

 

1.16 Ανάθεση τιμολόγησης – Αυτοτιμολόγησης 

 

Ένα λεπτό σημείο των νέων διατάξεων είναι αυτό που ορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις, βάση των οποίων πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε 

άλλα κράτη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, μπορούν να εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος 

και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 

άρθ.6, παρ.17).  Δηλαδή, περιληπτικά: 

 Τα παραπάνω πρόσωπα «να είναι υποκείμενα στο φόρο στη χώρα 

εγκατάστασής τους, αν πρόκειται για πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα που 

δεν υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής, τότε υποχρεωτικά πρέπει να 

υποβάλλεται επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής, το οποίο θα 

αποδεικνύει ότι ασκούν δραστηριότητα στην χώρα εγκατάστασής τους». (Ε. Σακέλλη, 

σελ.255, 2013) 

 Απαιτείται να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου 

τιμολογίου που να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. με 

επιστολές, με email κ.λ.π.) και με το περιεχόμενο που θα διαθέτει να γνωστοποιεί μια 

σειρά απαραίτητων πληροφοριών όπως η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από 

την οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια, οι όροι τιμολόγησης, η ρητή αποδοχή της όλης 

διαδικασίας κ.λ.π..  Δεν επιβάλλεται να υπάρχει έγγραφη συμφωνία που να έχει 

κατατεθεί πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως 

προβλέπονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., με μοναδική εξαίρεση την 

περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστημένος 

σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται αμοιβαία συνδρομή, για την οποία απαιτείται η 
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παραπάνω διαδικασία.  Αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάθεσης της συμφωνίας αποτελεί αυτή του 

υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος 

εκδίδει τιμολόγια. 

 Τα τιμολόγια που εκδίδονται από πελάτη ή τρίτο πρέπει να αναγράφουν τα 

πλήρη στοιχεία τους, όπως και του υπόχρεου διακριτά και με σαφή αναφορά της 

ιδιότητας καθενός.  Σε περίπτωση «αυτοτιμολόγησης», αναγράφεται ο όρος στο 

εκδιδόμενο τιμολόγιο από τον πελάτη.  Ενώ, πλέον δεν απαιτείται η έκδοση των 

τιμολογίων με ιδιαίτερη σειρά κατά προμηθευτή, όταν ο πελάτης είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, όπως πριν.  Κατά τα λοιπά για τα τιμολόγια ισχύουν 

και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 6 (χρόνος έκδοσης, περιεχόμενο κ.λ.π.). (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.6, παρ.17)(Κ.Β.Σ. άρθ.18, παρ.2) (Ε. Σακέλλη, σελ.255, 2013) 

 

1.17 Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη 

λιανικής είναι: για κάθε πώληση αγαθού , για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτου ή 

παροχή υπηρεσίας σε φυσικό πρόσωπο, τουλάχιστον διπλότυπη.  Δεν υπάρχει πλέον 

η διάκριση των αποδείξεων σε «απόδειξη λιανικής πώλησης» και σε «απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών»,  αλλά καθιερώνεται το «απόδειξη λιανικής».  Και εδώ δεν 

υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ενώ οι διατάξεις του θα 

παύουν να ισχύουν από 01/01/2014. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.7, παρ.1) (Κ.Β.Σ. άρθ.13, παρ.1) 

 

Ιδιαίτερα η απόδειξη επιστροφής εκδίδεται: 

α) στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού με αναγραφή του ονοματεπώνυμου 

και της διεύθυνσης του πελάτη και με επιστρεφόμενο ποσό άνω των 30 ευρώ, με 

προηγούμενο όριο τα 15 ευρώ σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις (Κ.Β.Σ. άρθ. 

13, παρ. 2) και 

β) στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή 

καταναλωτικά και με ποιες προϋποθέσεις. 

 

 Καμιά ουσιώδεις μεταβολή σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. που ίσχυαν 

πριν. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.7, παρ.2) 
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Ένα άλλο στοιχείο με το οποίο ασχολείται ο Κ.Φ.Α.Σ. αποτελεί η απόδειξη 

λιανικής ή επιστροφής, ορίζοντας άμεσα το περιεχόμενό της και έπειτα χωρίζει σε 

τρεις κατηγορίες τους εκδότες της στους: υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, στους 

ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και στους λοιπούς υπόχρεους.  Οι διαφοροποιήσεις 

που επέφεραν οι νέες διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 

τηρούντες πρόσθετα βιβλία, οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων κ.λ.π. 

πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για όλες τις συναλλαγές 

τους, ακόμη και για συναλλαγές με επιτηδευματίες.  Συνεπώς σύμφωνα με τον 

Κ.Φ.Α.Σ. οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι για τις συναλλαγές τους με άλλους 

υπόχρεους να εκδίδουν τιμολόγια και όχι αποδείξεις. 

 για τους υπόχρεους τήρησης πρόσθετων βιβλίων προβλέπονταν η αναγραφή 

του είδους των υπηρεσιών πάνω στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που 

εξέδιδαν.  Με τα νέα δεδομένα το είδος των υπηρεσιών δεν αναγράφεται σε 

καμιά περίπτωση στις αποδείξεις.  Επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 

υπόχρεοι του άρθρου 4 παράγ. 23 που παρέχουν υπηρεσίες και δεν λαμβάνουν 

αμοιβή, στην απόδειξη που εκδίδουν αναγράφουν την ένδειξη «Δωρεάν», 

εφόσον δεν εκδίδουν απόδειξη αυτοπαράδοσης. 

 επίσης για τους υπόχρεους τήρησης πρόσθετων βιβλίων τα οποία 

καταργούνται με τον Κ.Φ.Α.Σ., αποκτούν την υποχρέωση έκδοσης 

αποδείξεων με φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμό (εκτός εξαιρέσεων 

ΠΟΛ. 1037/1992). 

 οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών του άρθρου 4 παράγρ. 23, υποχρεούνται 

στην αναγραφή  των στοιχείων του πελάτη στο σώμα των αποδείξεων που 

εκδίδουν. 

 

 κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγρ. 2 του Κ.Β.Σ. προβλέπονταν ότι 

«όταν ο επιτηδευματίας  είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά 

την εισαγωγή και εξαγωγή αναγράφει στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή 

στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα 

του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε» (Ε.Σακέλλης, 

σελ.270, 2013) , ενώ κατά αυτό το άρθρο του Κ.Φ.Α.Σ., το πρόσωπο 

συγκεκριμενοποιείται στον υπόχρεο τήρησης του λογαριασμού 94 του 
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Ε.Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παραγρ. 8, πράγμα που 

συνάγει την υποχρέωση τήρησης λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα του. 

 κατά την περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται 

υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη στην απόδειξη 

επιστροφής και για ποσό επιστροφής άνω των 30 ευρώ, από 15 ευρώ που 

προβλέπονταν με τις προηγούμενες διατάξεις. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.7, παρ.3) (Κ.Β.Σ. άρθ.13, παρ.2) (Ε. Σακέλλης σελ.270-271,2013) 

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης των 

αποδείξεων λιανικής για: 

α) πώληση αγαθών κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του 

αγαθού, (ισχύει εξαίρεση σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής),  

β) για παροχή υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6, 

παράγραφοι 14 και 15 (ισχύει εξαίρεση από τους ελεύθερους επαγγελματίες 

προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), 

γ)και εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη κατά 

την παράδοσή τους. 

Μόνη μεταβολή αποτελεί η μείωση των αναγραφόμενων στοιχείων, της 

απόδειξης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, καθώς οι υπόλοιπες 

διατάξεις είναι όμοιες με τις προϋσχύσασες του Κ.Β.Σ. (άρθ.13, παρ3). (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.7, παρ.4) 

 

Από την άλλη στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 

16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον εκδίδονται κατά περίπτωση, τα παραστατικά 

που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης 

λιανικής (εξομοίωση με αυτή), τότε για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 7, δηλαδή δεν εκδίδονται αποδείξεις.  Επίσης γίνεται 

αναφορά και για τις εξαιρέσεις σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει πρόσθετα να 

περιλαμβάνονται στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.  Διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με τις προηγούμενες διατάξεις δεν παρατηρούνται. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.7, παρ.5) 

 

Και τέλος παρουσιάζεται μια εντελώς νέα διάταξη που δεν υπάρχει 

αντίστοιχη στον Κ.Β.Σ..  Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης 

έκδοσης εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων και λοιπών συναφών 
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καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και μεταφοράς προσώπων σε τρίτο.  Αυτό 

μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει  τους 

όρους και τις προϋποθέσεις. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.7, παρ.6) 

 

 

1.18 Έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών. 

 

Ο μεταφορέας έχει την υποχρέωση να εκδίδει φορτωτική κατά την παραλαβή των 

προς μεταφορά αγαθών σε τέσσερα αντίτυπα και οι διατάξεις του νέου κώδικα 

προσδιορίζουν τον ρόλο που διαδραματίζει το κάθε ένα στην διαδικασία της 

μεταφοράς.  Οι διατάξεις είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ.. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.1)(Κ.Β.Σ. άρθ.16, παρ.5) 

 

Ακόμη αναφέρεται η υποχρέωση για το μεταφορικό γραφείο ή τον 

διαμεταφορέα της έκδοσης για κάθε μεταφορά, φορτωτικής κατά αποστολέα και 

παραλήπτη τεσσάρων αντιγράφων με ότι αυτό συνεπάγεται από τις σχετικές 

διατάξεις.  Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο και στον χρόνο έκδοσης των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

- όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού 

γραφείου ή του διαμεταφορέα. 

- όταν η μεταφορά ενεργείται κατ΄ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του 

διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη. 

- όταν για την μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, η 

φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση 

αποστολής αγαθών. 

 Οι διατάξεις είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.2) 

 

Ο Κ.Φ.Α.Σ. προσδιορίζει όπως ακριβώς και ο Κ.Β.Σ. το περιεχόμενο της 

φορτωτικής (π.χ. στοιχεία που περιλαμβάνει μια φορτωτική είναι το ονοματεπώνυμο 

ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση αποστολέα ή φορτωτή και του 

παραλήπτη των αγαθών, η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης της φορτωτικής κ.τ.λ.), 

χωρίς μεταβολές.  (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.3) (Κ.Β.Σ. άθρ.16, παρ.7) 
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Υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής έχει και ο μεταφορέας που μεταφέρει δικά 

του αγαθά, με εξαίρεση τις δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.  Αποτελούν ίδιες 

διατάξεις με τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ. (Κ.Φ.Α.Σ άρθ.8, παρ.4) (Κ.Β.Σ. άρθ.16, παρ.8) 

Μία άλλη δυνατότητα που δίνεται στον μεταφορέα είναι, της έκδοσης 

διπλότυπης απόδειξης αντί της φορτωτικής, για μεταφορά αποσκευών που 

συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής 

περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα.  

Επίσης, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της, καθώς και ο χρόνος έκδοσής της.  

Και εδώ, οι διατάξεις είναι όμοιες με αυτές του Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.5) 

 

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο 

διαμεταφορέας να εκδίδουν, είναι το «διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς», σε τρία 

αντίτυπα, στις περιπτώσεις: επιστροφής κομίστρων, διαπίστωσης ποσοτικών 

διαφορών κατά την παράδοση των αγαθών και πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά 

τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική, για 

τη διόρθωση κάθε είδους διαφοράς (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 άρθ.8, παρ. {6} 1-10) και 

για κάθε άλλη διαφορά.  Ακόμη στον νέο κώδικα ορίζεται το περιεχόμενό του, ενώ 

παρατηρείται ομοιότητα των διατάξεων με τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.8, παρ.6) (Κ.Β.Σ. άρθ.16, παρ.10) 

 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες περιπτώσεις και έννοιες για τις οποίες γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία στον Κ.Φ.Α.Σ. σε σχέση με τα μεταφορικά έγγραφα: 

Ορίζεται η δυνατότητα του μεταφορέα, να εκδίδει άλλα ισοδύναμα με τα 

παραπάνω στοιχεία, στις περιπτώσεις που πραγματοποιεί διεθνείς μεταφορές, με την 

προϋπόθεση να προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις στις οποίες εντάσσεται η χώρα 

μας.  Παρόμοιες ήταν και οι αναφορές του Κ.Β.Σ. για το θέμα. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, 

παρ.7) 

Ειδικότερα, στην περίπτωση θαλάσσιων ή εναέριων μεταφορών,  δίνεται η 

δυνατότητα στον μεταφορέα να αναθέτει την έκδοση των εγγράφων μεταφοράς, σε 

αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, αφού προηγουμένως το έχει γνωστοποιήσει εγγράφως 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντιπροσώπου ή του πράκτορα.   Διατάξεις που δεν 

μεταβλήθηκαν από τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.8) 
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Στην περίπτωση που φορτωτής μεταφέρει με δημοσίας χρήσεως 

μεταφορικά μέσα αγαθά, που προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από 

έναν παραλήπτες, έχει το δικαίωμα της έκδοσης συγκεντρωτικής φορτωτικής με την 

προϋπόθεση ότι το συνολικό κόμιστρο καταβάλλεται στο μεταφορέα από το 

φορτωτή.  Δεν εμφανίζονται διαφορές με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

Κ.Β.Σ.(άρθ.16. παρ.13), ως προς την λειτουργία και το περιεχόμενο του στοιχείου. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.9) 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., μεταφορέας θεωρείται αυτός που ενεργεί  τη 

μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν ή 

εκμεταλλεύεται αυτός,  ενώ φορτωτής είναι εκείνος που αναθέτει στον μεταφορέα το 

έργο της μεταφοράς.  Το ίδιο ίσχυε και στον Κ.Β.Σ. (άρθ.16, παρ.14). (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.8, παρ.10).. 

 

Με νέα διάταξη που παρόμοια δεν υπήρχε στον Κ.Β.Σ., δίνεται η δυνατότητα 

στον μεταφορέα για την μεταφορά αγαθών με ή χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών, 

στην έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης κατά περίπτωση, αντί φορτωτικής, μόνο 

όταν τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ. 

1144/1992 (άρθ.8, παρ.11) αθεώρητο.  Η παραπάνω δυνατότητα ισχύει και για τα 

μεταφορικά γραφεία ή τους διαμεταφορείς και χωρίς προϋποθέσεις.  Στην ίδια 

παράγραφο προβάλλεται το περιεχόμενο που θα πρέπει να περιέχουν το τιμολόγιο ή η 

απόδειξη σε αυτήν την περίπτωση. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.11) 

 

Κατά τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών 

(ν.2859/2000), εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον 

αναγράφεται σε αυτό η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».  Αποτελούν διατάξεις 

πανομοιότυπες με τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ. (άρθ.14). (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.12) 

 

Ένα άλλο στοιχείο που προβλέπεται να εκδίδεται είναι η «διπλότυπη 

απόδειξη δαπάνη».  Ως υπόχρεοι έκδοσής της ορίζονται, οι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τις επαγγελματικές 

δαπάνες που πραγματοποιούν, για τις οποίες ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην 

έκδοση στοιχείου του παρόντος νόμου και οι εκμεταλλευτές επιβατικού αυτοκινήτου 
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δημόσιας χρήσης όταν καταβάλουν στους οδηγούς αμοιβές  οι οποίες δεν υπάγονται 

σε Φ.Π.Α.. 

 Η απόδειξη δαπάνης περιλαμβάνει: τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η 

αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης και τους τυχόν φόρους και τις λοιπές 

φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 Στην περίπτωση δε, που ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κάνει δώρα σε 

διάφορα πρόσωπα για επαγγελματική προβολή και εκπλήρωση σχετικών κοινωνικών 

του υποχρεώσεων, αξίας έως 150 ευρώ (το ποσό ήταν 30 ευρώ κατά τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ.), δικαιούται στην σύνταξη σχετικής κατάστασης αυτών των προσώπων, αντί 

της έκδοσης διπλότυπης απόδειξης ξεχωριστά για το καθένα.  Το ίδιο συμβαίνει και 

κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων ή άλλων παροχών σε μισθωτούς όπου 

μπορεί να συντάσσεται κατάσταση.  Ενώ, αναφέρεται και στην περίπτωση καταβολής 

των μισθών και ημερομισθίων μέσω τραπέζης σε σχέση με την κατάσταση.  Οι 

διατάξεις είναι πανομοιότυπες με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ.(άρθ15). 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.8, παρ.13) 

 

 

1.19 Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων. 

 

Οι τρόποι διασφάλισης της αυθεντικότητας των στοιχείων διακίνησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 9 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι: 

 η θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εντύπων που εκδίδονται χειρόγραφα. 

 η χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988, για τα 

στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά και 

 η θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των στοιχείων αξίας λιανικών 

συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας. 

 

 Στα παραπάνω οριζόμενα υπάρχουν και εξαιρέσεις π.χ. για τα εισιτήρια 

επιχειρήσεων μεταφοράς προσωπικού με σιδηροδρόμους και αεροπλάνα και άλλα. 

 Οι διατάξεις της παραγράφου θα πάψουν να ισχύουν από 1
η
 Ιανουαρίου 2014, 

καθώς σκοπός της οικονομικής Διοίκησης είναι η πλήρης κατάργηση της θεώρησης 

των βιβλίων και των φορολογικών στοιχείων αξίας.  Γίνονται ορατές πλέον από τα 

παραπάνω, βασικές διαφορές σε σχέση με αυτά που όριζε ο Κ.Β.Σ. καθώς η θεώρηση 
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των βιβλίων και στοιχείων αποτελούσε τον κύριο πυλώνα πάνω στον οποίο 

στηρίζονταν και οι υπόλοιπες διατάξεις του. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.1) 

 

Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, τα βιβλία τηρούνται, ενώ τα 

στοιχεία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εγγράφων φυλάσσονται στην 

επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν, με την προϋπόθεση της άμεσης επίδειξης 

στον φορολογικό έλεγχο.  Μπορούν οι παραπάνω διαδικασίες να πραγματοποιούνται 

και σε άλλο τόπο, μετά από γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με την 

προϋπόθεση της άμεσης ανταπόκρισης σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο στις 

νόμιμες προθεσμίες.  Ακόμη, η ενημέρωση των βιβλίων με τα πρωτογενή στοιχεία 

και τα λοιπά φορολογικά δικαιολογητικά  μπορεί να γίνεται σε διαφορετικό τόπο, 

μετά από την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

περίπτωση και την μετέπειτα επιστροφή τους στην εγκατάσταση του υπόχρεου.  Τα 

ειδικά πρόσθετα βιβλία (Κ.Φ.Α.Σ. παράγρ. 23 του άρθ. 4) τηρούνται στην 

επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η δραστηριότητα (π.χ. ξενοδοχείο, κλινική, 

εκπαιδευτήριο κ.λ.π.). (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.2) (ΠΟΛ.1004/2013 άρθ.9, παρ.2) 

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος τα βιβλία και τα στοιχεία χειρόγραφα ή σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούν 

να φυλάσσονται οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας αλλά να 

είναι διαθέσιμα από τον έλεγχο στις νόμιμες προθεσμίες.  Αν ο τόπος αποθήκευσής 

τους είναι εκτός Ελλάδος, είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

πριν την έναρξη της φύλαξης, ενώ για κάθε αλλαγή απαιτείται νέα γνωστοποίηση.  

Και ο Κ.Β.Σ. προέβλεπε παρόμοιες περιπτώσεις. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.3) 

 

Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιμολογίων έγινε η προσπάθεια και 

ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο υποχρεώσεις που απορρέουν από κοινοτικές 

οδηγίες (οδηγία 2006/112/ΕΚ, 2010/45/ΕΕ κ.λ.π.) (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013).  Ορισμένες 

από αυτές προβλέπονταν ήδη από τον Κ.Β.Σ. στις διατάξεις του άρθρου 18 α.  

Συγκεκριμένα το περιεχόμενο των διατάξεων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 18 α του 

Κ.Β.Σ. επαναλαμβάνονται χωρίς μεταβολές.  Επιγραμματικά αναφέρονται σε 

υποχρεώσεις του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών σχετικά με τη διαφύλαξη των 

τιμολογίων, όπως την αποθήκευσή τους, τον καθορισμού του τόπου αποθήκευσης 

(γνωστοποίηση  όπου χρειάζεται), τι θα πρέπει να γίνει όταν η αποθήκευση δεν 
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πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και τι γίνεται όταν η αποθήκευση γίνεται  σε 

χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή.  

Διευκρινίζεται η υποχρέωση της διαφύλαξης των τιμολογίων στην αρχική μορφή με 

την οποία διαβιβάστηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του υπόχρεου.  Ειδική μνεία, γίνεται 

για την διαφύλαξη με ηλεκτρονικά μέσα των δεδομένων που εξασφαλίζουν τη 

γνησιότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου των τιμολογίων που 

διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.  Επίσης στην περίπτωση που ο υπόχρεος 

αποθηκεύει με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα με on-line σύνδεση, τα τιμολόγιά 

που εκδίδει ή λαμβάνει, δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα έχουν οι αρμόδιες αρχές 

του κράτους – μέλους που είναι εγκατεστημένος, αλλά και οι αρχές του κράτους – 

μέλους στο οποίο οφείλεται ο Φ.Π.Α..  Και στο τέλος, δίνεται ο ορισμός της έννοιας 

«διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα», ως η διαφύλαξη δεδομένων που 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της 

ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή 

άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, που αποτελεί εκσυγχρονισμό του αντίστοιχου όρου 

του Κ.Β.Σ. (άρθρο 18
 
α, παράγραφος 15) «διαβίβαση και αποθήκευση τιμολογίου με 

ηλεκτρονικά μέσα». (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.4) (ΠΟΛ.1004/2013, άρθ.9. παρ.4) 

 

Επίσης  ορίζεται ότι ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων, των 

δικαιολογητικών των εγγραφών και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων που 

αποθηκεύονται τα δεδομένα των βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση 

εκτύπωσης, είναι μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του 

Δημοσίου για επιβολή φόρου και σίγουρα για όσο χρόνο εκκρεμεί υπόθεση στα 

Διοικητικά Δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.5).  

Οι διατάξεις είναι πανομοιότυπες με τις αντίστοιχες του Κ.Β.Σ.(άρθ.21, παρ.2).  «Ο 

χρόνος παραγραφής στη φορολογία εισοδήματος (ν. 2238/1994 άρθ.84) είναι 5 έτη 

από του τέλους του έτους επίδοσης της δήλωσης, όμως με συνεχείς αλληλοδιάδοχες 

επεμβάσεις του φορολογικού  νομοθέτη» (Ε. Σακέλλης, σελ.331, 2013) με διάφορους 

νόμους έχει μεταβληθεί ο χρόνος παραγραφής (π.χ. ν. 3513/2006 άρθ.11, ν. 3862/10 

άρθ.92 κ.ά.), ενώ δημιουργήθηκαν και κατηγορίες υποθέσεων (π.χ. περαιωμένες και 

εξοφλημένες ολικά, ελεγμένες με τακτικό έλεγχο) που επηρεάζουν τον χρόνο 

διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων (Ε. Σακέλλης, σελ.331, 2013).  

Πιο συγκεκριμένα ως προς το θέμα της διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων  

σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, έχει την 
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δυνατότητα να διαφυλάσσει τα στοιχεία που εκδίδει ή λαμβάνει σε μικροφίλμ ή σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM τεχνολογίας WORM), αφού πρώτα έχουν σημανθεί 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την υποβολή των 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.  Η 

αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων και η μη σήμανση των ηλεκτρονικών μέσων 

αρχειοθέτησης λαμβάνονται υπ’ όψη ως μη διαφύλαξη των αντίστοιχων στοιχείων.  

Η διαφορά με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. είναι ότι η διαφύλαξη πλέον 

περιλαμβάνει και τα ληφθέντα στοιχεία και όχι μόνο τα εκδοθέντα (εκτός των 

συνοδευτικών), που όριζαν οι προγενέστερες διατάξεις. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.6) 

(Κ.Β.Σ. άρθ.21, παρ.3) 

 

Ακόμη, τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να 

μην εκτυπώνονται, αλλά σε περίπτωση ζήτησής τους από τον έλεγχο, θα πρέπει να 

δίνονται άμεσα, κάτι που δεν προβλέπονταν από τον Κ.Β.Σ..  Η μη διαφύλαξη των 

ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής των δεδομένων των βιβλίων 

ή στοιχείων, ισοδυναμεί με μη τήρηση των βιβλίων και σε μη διαφύλαξη των 

στοιχείων αντίστοιχα. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.9, παρ.7) 

 

 

1.20 Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών. 

 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 του Κ.Φ.Α.Σ, έχουν υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για τη διασταύρωση 

των συναλλαγών.  Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και στον Κ.Φ.Α.Σ., όπως 

προβλέπονταν και στις προϊσχύσασες διατάξεις, με σκοπό να διευκολύνεται ο 

φορολογικός έλεγχος από την συλλογή των δεδομένων που θα συγκεντρώνει μέσω 

των διασταυρώσεων στοιχείων των συναλλασσομένων.  Μαζί με τα παραπάνω 

πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, υπόχρεοι 

είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο στην περίπτωση που έχουν 

επιλέξει να εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής 

τους.  Βάσει των περιπτώσεων που καταγράφονται, καταργούνται: 

 η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το μεριδολόγιο των γιατρών. 

 η κατάσταση αποθετών που περιέχει το βιβλίο αποθετών. 
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 η κατάσταση των ειδικών στοιχείων «Δελτίου Κίνησης» (τουριστικά 

λεωφορεία). 

 η υποβολή του ισοζυγίου λογαριασμών όλων των βαθμίδων. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.1) (Κ.Β.Σ. άρθ.20, παρ.1,4) (Ε. Σακέλλης, σελ.346, 2013) 

 

Το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της προηγούμενης 

παραγράφου, απλοποιείται και έτσι δεν απαιτείται η αναγραφή του επαγγέλματος, της 

διεύθυνσης και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, όπως και η αναγραφή του 

επαγγέλματος, της διεύθυνσης των αντισυμβαλλόμενων και η αλφαβητική κατάταξη 

αυτών. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.3) 

 

Ο χρόνος που ορίζεται για την υποβολή των καταστάσεων είναι μέχρι την 

25η Ιουνίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με υποχρεωτική 

υποβολή ηλεκτρονικά μέσω Γ.Γ.Π.Σ. και με μόνη εξαίρεση την μη υποβολή σε 

περίπτωση διαβίβασής τους ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (διαβίβαση τιμολογίων της Γ.Γ.Π.Σ. και επιβεβαίωση). 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.4) 

 

Γίνεται όμως αναφορά και για τα πρόσωπα που εξαιρούνται της 

υποχρέωσης υποβολής των παραπάνω καταστάσεων.  Γενικότερα, αναφέρονται: α) 

στις τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων, τους τόκους και τις προμήθειες που 

χορηγούν ή λαμβάνουν, καθώς και ποια εξαίρεση ισχύει , β) στα πρόσωπα του 

άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τόκους καταθέσεων 

που λαμβάνουν ή τόκους και προμήθειες που καταβάλλουν από τράπεζες, για μισθούς 

και συντάξεις που χορηγούν, με εξαίρεση συγκεκριμένων προμηθειών που 

καταβάλλουν στις τράπεζες, γ) στα ίδια πρόσωπα της β περίπτωσης ή πρόσωπα του 

ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της χώρας 

αλλά και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν 

δραστηριότητα εντός της χώρας, και τέλος εισάγεται νέα εξαίρεση δ) για τα ίδια 

πρόσωπα της περίπτωσης β που περιλαμβάνει τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές 

ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις των ασφαλίστρων  που αναγράφονται στα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.5) 
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Για την διασταύρωση των στοιχείων από εισαγωγές και εξαγωγές των 

προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, δεν θα γίνεται πλέον αποστολή 

στοιχείων από τις τελωνειακές αρχές στην Γ.Γ.Π.Σ. όπως προέβλεπε ο Κ.Β.Σ., αλλά 

οι σχετικές πληροφορίες θα λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS). (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.2) 

 

Στην προσπάθεια της φορολογικής αρχής για την μείωση των εικονικών και 

την διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών, δημιουργήθηκε η υποχρέωση του 

λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά αγορά ή λήψη υπηρεσίας αξίας 3.000 ευρώ 

με το Φ.Π.Α. και άνω, να εξοφλεί την υποχρέωσή του μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού ή με επιταγή.   

 Στην περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων, αυξάνεται το όριο των 

συναλλαγών που εξοφλούνται με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού στις 3.000 

ευρώ από 1.000 ευρώ που ίσχυε.  

Όπως και στον Κ.Β.Σ., έτσι και στον Κ.Φ.Α.Σ. επιτρέπονται οι συμψηφισμοί 

μεταξύ μητρικής και θυγατρικής, καθώς στον δεύτερο ο νομοθέτης βλέπει με 

μεγαλύτερη ευρύτητα το θέμα επιτρέποντας  τους συμψηφισμούς  χωρίς 

προϋποθέσεις γενικά, ανεξάρτητα του ύψους και της σχέσης των 

αντισυμβαλλομένων. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.6) (Κ.Β.Σ. άρθ.18, παρ.2) 

(ΠΟΛ.1004/2013, άρθ.10, παρ.6)  

 

Επιβάλλεται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στα εκδιδόμενα 

από τις τράπεζες παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών μετρητοίς άνω των 12.000 

ευρώ, όπως και στις εκδιδόμενες επιταγές που αφορούν την εξόφληση 

επαγγελματικών συναλλαγών το Α.Φ.Μ. του εκδότη, του οπισθογράφου και του 

τελευταίου κομιστή.  Διατάξεις που δεν μεταβλήθηκαν και παρέμειναν ίδιες με τις 

προηγούμενες του Κ.Β.Σ.. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.7) (Κ.Β.Σ. άρθ.13, παρ.4) 

 

Η τελευταία παράγραφο του άρθρου 10 επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του 

άρθρου 18 παράγραφος 9 του Κ.Β.Σ., καθώς προσδιορίζει ότι το βάρος της απόδειξης 

των συναλλαγών το έχουν ο εκδότης και ο λήπτης του στοιχείου, ενώ δικαιούνται να 

καταφεύγουν σε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των 

διατάξεων για το φορολογικό απόρρητο.  Νέα είναι η διάταξη που προβλέπει ότι η 

επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση 
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δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που είναι διαθέσιμα από τη 

Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς να ισχύει για την περίπτωση αυτή το φορολογικό απόρρητο. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.10, παρ.8) 

 

1.21 Εξουσίες της φορολογικής αρχής. 

 

Στον Κ.Φ.Α.Σ. παρατηρείται μεταφορά εξουσιών από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 

προς τον οικονομικό επιθεωρητή.  Ακολουθούν ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες 

αποφασίζει ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής ο οποίος μετά από εισήγηση του 

προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί: 

1. να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό 

τρόπο, όταν γίνεται διακίνηση των αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και 

2. να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από την τήρηση 

απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, εφόσον 

εκτιμάται ότι το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του κατά την πρώτη διαχειριστική 

περίοδο δεν θα υπερβεί αυτό της παραγράφου 3 του άρθρου 3. 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την ΠΟΛ 1004/4.1.2013 

(άρθ.11, παρ.1), άξια αναφοράς θεωρείται η απάλειψη του αποκλειστικού 

δικαιώματος του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει τις απαλλαγές από τις 

υποχρεώσεις του Κ.Φ.Α.Σ. και η απόδοση αυτού, στον αρμόδιο οικονομικό 

επιθεωρητή μετά όμως από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.. (Κ.Φ.Α.Σ. 

άρθ.11, παρ.1) 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ορίζουν εξουσίες του 

Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..  Καθόσον τα δικαιώματά του έχουν περιοριστεί σημαντικά 

σε σχέση με αυτά που όριζαν οι προγενέστερες διατάξεις, διατηρεί την υποχρέωση να 

μην θεωρεί φορολογικά στοιχεία όταν ο υπόχρεος (Κ.Β.Σ. άρθ.11, παρ.1 και άρθ.36 

παρ.2 και 8): 

- δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης 

φύσης φόρους του Δημοσίου, από δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα, 
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παραβάσεις, τέλη – εισφορές που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., όταν το σύνολο των 

υποχρεώσεων αυτών χωρίς τις προσαυξήσεις ξεπερνά τις 6.000 ευρώ. 

- δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις απόδοσης οποιοδήποτε παρακρατούμενου ή 

επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία όπως και δηλώσεις 

εισοδήματος.   

Όμως, δίνεται το δικαίωμα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις την θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών 

στοιχείων.  Και η παράγραφος 11 θα πάψει να ισχύει από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014. 

 

 

1.22 Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών. 

 

Για τις εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς τρεις 

σειρές κειμένου δημιουργούν από μόνες τους ένα αυτόνομο άρθρο.  Συγκεκριμένα το 

άρθρο 12 αναφέρει ότι: 

Ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 1- 11 του Κ.Φ.Α.Σ. και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και 

αποφάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων 

του Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

  

1.23 Ορισμός της ισχύς του Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

Το άρθρο 13 θέτει ρητά ότι ως χρόνο έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ, αποτελεί η  

01/01/2013. 

 

 

1.24 Μεταβατικές διατάξεις. 

 

Ο παρών Κώδικας βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο πριν πάρει την οριστική του 

μορφή, όπως αποδεικνύεται από μια ομάδα διατάξεων που ορίζονται από τον ίδιο και 

έχουν το παρακάτω περιεχόμενο: 
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Σε μια τέτοια διάταξη, αναδεικνύεται η ανωτερότητα των διατάξεων των άρθρων 

1-13 του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς ορίζεται ότι, κάθε διάταξη αντίθετη σε θέματα που 

ρυθμίζουν οι παραπάνω, παύει να ισχύει μαζί με τα διοικητικά έγγραφα και τις 

εγκύκλιες διαταγές που τις αφορούν. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.14, παρ.1).  Ακόμη και 

παραπομπές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α΄ 

34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α΄ 84) από τις κείμενες 

διατάξεις μετά την ισχύ του παρόντος Κώδικα, νοούνται οι συναφείς διατάξεις των 

άρθρων 1-12 του Κώδικα αυτού. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.14, παρ.) (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013) 

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι κάθε αναφορά στις κείμενες διατάξεις σε βιβλία  

δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 (παράγρ. 16 

έως 22), ενώ αντίστοιχα σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά 

βιβλία του άρθρου 4 (παράγρ. 7 έως 15). 

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, με την προϋπόθεση να υφίστανται σχετικές 

υποχρεώσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.14, παρ.4) 

Επίσης γίνεται σαφές, όπως αναφέρθηκε και στα επιμέρους άρθρα, ότι παύουν 

να ισχύουν από 1/1/2014, οι διατάξεις των άρθρων 5 (δελτίο αποστολής), 7 

(αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) και 8 (έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών  

συναλλαγών). (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.14, παρ.5) (ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 άρθ.14, παρ.5) 

 Το άρθρο των μεταβατικών διατάξεων ολοκληρώνεται με την αναφορά στην 

σύσταση Ομάδας Εργασίας με σκοπό την υποβολή προτάσεων μέχρι 30/06/2013, για 

την διεκπεραίωση της συνολικής προσπάθειας της περαιτέρω απλοποίησης και 

βελτίωσης των διατάξεως του Κ.Φ.Α.Σ., με αντίστοιχες επεμβάσεις στην εμπορική 

και λογιστική νομοθεσία όπου επιβάλλεται.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. 

 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης 

των αποθεμάτων από τον Κ.Φ.Α.Σ..  Γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα προσδιορίζοντας 

την έννοια των αποθεμάτων και στην συνέχεια ξεδιπλώνονται και αναλύονται οι 

έννοιες της απογραφής και της αποτίμησης των αποθεμάτων.  Ακολουθώντας το 

πνεύμα του Κ.Φ.Α.Σ., η εργασία κινείται μεταξύ διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. και των 

Δ.Λ.Π..   

 

2.1 Ορισμός των αποθεμάτων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.. 

 

«Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονομική μονάδα, τα οποία: 

 Προορίζονται να πωληθούν  κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, 

 Βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν, 

όταν πάρουν τη μορφή των έτοιμων προϊόντων, 

 Προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή έτοιμων αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών, 

 Προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή 

επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων,  

 Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν  για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων 

έτοιμων προϊόντων ή των εμπορευμάτων που προορίζονται για πώληση». 

                                  (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.200) (Δ. Σταματόπουλος, σελ.288, 2013) 

 

2.2 Ορισμός των αποθεμάτων κατά Δ.Λ.Π. 2. 

 

 Αποθέματα είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία: 
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 «κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης» (π.χ. εμπορεύματα που αγοράστηκαν από την επιχείρηση με 

σκοπό τη μεταπώληση), 

 «βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση» (παραγωγή 

σε εξέλιξη – ημικατεργασμένα υλικά, ημιτελή προϊόντα), είτε 

 «έχουν τη μορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική 

διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών» (πρώτες και βοηθητικές ύλες).                                                                                           

                               (Νομική βιβλιοθήκη, IFRS, Δ.Π.Χ.Π., σελ.542, 2007) 

Για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, αποθέματα συνιστούν τα κόστη των 

υπηρεσιών (π.χ. εργασία), για τα οποία η επιχείρηση δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά 

έσοδα. 

 

2.3 Γενικά για τα αποθέματα. 

 

Η χρησιμότητα των αποθεμάτων έγκειται στον προσδιορισμό του κλάδου στον οποίο 

ανήκει κάθε επιχείρηση.  Οι  λογαριασμοί των αποθεμάτων που χρησιμοποιεί 

φανερώνουν το είδος της οικονομικής μονάδας.  Για παράδειγμα, σε μια βιομηχανική 

επιχείρηση τα αποθέματά της περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα  και 

έτοιμα προϊόντα, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία κ.τ.λ., ενώ αντίστοιχα σε μια εμπορική επιχείρηση εμπορεύματα, υλικά 

συσκευασίας κ.τ.λ.  Η διαχείρισή των αποθεμάτων λοιπόν, λειτουργεί καταλυτικά 

στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.  Ο σχεδιασμός της πολιτικής της διοίκησης, 

επηρεάζεται άμεσα από αυτή, καθώς αέναη προσπάθειά της είναι η εξασφάλιση της 

άριστης ποσότητας αποθεμάτων και της ορθής χρήσης αυτών.  Αποτελούν 

ρυθμιστικό παράγοντα στον καθορισμό του βαθμού παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.  Στο παράρτημα 3 παρουσιάζονται οι 

διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ του Δ.Λ.Π. 2 και τα Ε.Γ.Λ.Π..(Δημήτριος 

Ντζανάτος, (2008), «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους 

από τα ελληνικά», Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα σελ.113-116) 

 

2.4 Το περιεχόμενο της ομάδας 2 κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

«1. Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας που 

προέρχονται, είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος, είτε από 

δωρεά. 
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2. (O παραπάνω ορισμός.  Σελ. 53  “Αποθέματα είναι ……για πώληση”). 

3. Στην ομάδα 2 περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες αποθεμάτων: 

α) Εμπορεύματα (λογ. 20):  Είναι τα υλικά αγαθά (αντικείμενα, ύλες, υλικά) που 

αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να μεταπωλούνται στην 

κατάσταση που αγοράζονται. 

β) Έτοιμα προϊόντα (λογ. 21):  Είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται, 

κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό την 

πώλησή τους. 

γ) Ημιτελή προϊόντα (λογ. 21): Είναι τα υλικά αγαθά που, μετά από κατεργασία σε 

ορισμένο στάδιο (ή στάδια), είναι έτοιμα για παραπέρα βιομηχανοποίηση (ή 

κατεργασία) ή για πώληση στην ημιτελή τους κατάσταση. 

δ) Υποπροϊόντα (λογ. 22):  Είναι τα υλικά αγαθά (προϊόντα) που παράγονται μαζί με 

τα κύρια προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις ίδιες 

πρώτες και βοηθητικές ύλες.  Τα υποπροϊόντα επαναχρησιμοποιούνται από την 

οικονομική μονάδα σαν πρώτη ύλη ή πωλούνται αυτούσια. 

ε) Υπολείμματα (λογ. 22):  Είναι υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας, 

κατά κανόνα άχρηστα.  Τα υπολείμματα, όταν, σαν άχρηστα απορρίπτονται, 

αντιπροσωπεύουν μέρος της βιομηχανικής απώλειας (π.χ. φύρας).  Στην κατηγορία 

των υπολειμμάτων (22) εντάσσονται και τα ακατάλληλα για βιομηχανοποίηση ή 

κανονική αξιοποίηση διάφορα υλικά ή έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα. 

στ) Παραγωγή σε εξέλιξη (λογ. 23):  Είναι οι πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, 

ημιτελή προϊόντα και άλλα στοιχεία κόστους (π.χ. εργασία, γενικά βιομηχανικά 

έξοδα), τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσεως ή στο τέλος αυτής, κατά την 

απογραφή, βρίσκονται στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία. 

ζ) Πρώτες και βοηθητικές ύλες (λογ. 24):  Είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική 

μονάδα αποκτάει με σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για 

την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. 

η) Υλικά συσκευασίας (λογ. 24):   Είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα 

αποκτάει με σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για την 

παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. 

θ) Αναλώσιμα υλικά (λογ. 25):  Είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα 

αποκτάει με προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της 

και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και 

βοηθητικών υπηρεσιών της. 
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ι) Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων (λογ.26):  Είναι τα υλικά αγαθά που η 

οικονομική μονάδα αποκτάει με σκοπό την ανάλωσή τους για συντήρηση και 

επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της. 

ια) Είδη συσκευασίας (λογ. 28):  Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από 

την οικονομική μονάδα για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και 

παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το περιεχόμενό τους.  Τα είδη συσκευασίας είναι 

επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα, ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά την 

πώληση σχετικά με την επιστροφή τους ή μη. 

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα υλικά, 

ανταλλακτικά παγίων στοιχείων και είδη συσκευασίας που αγοράζονται ή παράγονται 

από την οικονομική μονάδα με σκοπό να μεταπωλούνται, θεωρούνται σαν 

εμπορεύματα ή έτοιμα προϊόντα και παρακολουθούνται, αντίστοιχα, στους 

λογαριασμούς 20 ή 21».                             

                                  (2.2.200 Γ.Λ.Σ.)  (Δ.Σταματόπουλος, σελ.288-290, 2013) 

 

2.5 Χρήσιμοι ορισμοί. 

 

«Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη 

συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος 

ολοκλήρωσης της επεξεργασίας» (για ημιτελή αποθέματα ή αποθέματα που 

βρίσκονται στο στάδιο της κατεργασίας) «και το εκτιμώμενο κόστος που είναι 

αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση» (κόστος διάθεσης). (Νομική 

Βιβλιοθήκη, IFRS, Δ.Π.Χ.Π., σελ.542, 2007) 

«Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε 

να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με 

τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας 

συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση». (Νομική Βιβλιοθήκη, IFRS, 

Δ.Π.Χ.Π., σελ.542,2007) 

Το κόστος αποθεμάτων είναι αυτό που «περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς και 

μεταποίησης, και τις άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα 

αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση». (Νομική Βιβλιοθήκη, IFRS, 

Δ.Π.Χ.Π.,σελ.543,2007) 
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Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς (τιμολογιακή αξία), πλέον τους 

εισαγωγικούς δασμούς, φόρους μη συμψηφιστικούς, μεταφορικά και άμεσα έξοδα 

μέχρι την παραλαβή (έξοδα παράδοσης κ.ά.), μείον τις εμπορικές εκπτώσεις, τις 

μειώσεις τιμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων. (Νομική Βιβλιοθήκη, IFRS, 

Δ.Π.Χ.Π.,σελ.543, 2007) 

Αποθέματα που προέρχονται από αγορές, καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως στα βιβλία της επιχείρησης με την τιμή κτήσεως. 

 

«Τιμή κτήσεως (ή άμεσο κόστος αγοράς) (Ε.Γ.Λ.Σ.) είναι η τιμολογιακή αξία 

αγοράς των αποθεμάτων αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις 

εκπτώσεις». (Χ. Καζαντζή, σελ. 597,2008) 

 

«Τρέχουσα τιμή αγοράς είναι η τιμή στην οποία οι οικονομική μονάδα έχει τη 

δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό κατά την ημέρα σύνταξης της απογραφής, από 

τη συνήθη αγορά με συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές 

διακυμάνσεις τιμών». (Χ. Καζαντζή, σελ.597, 2008) 

 

 

2.6 Απογραφή των αποθεμάτων. 

 

Ορισμός:  κατά τον Ε. Σακέλης 

«Απογραφή είναι το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες προσδιορίζεται 

λεπτομερώς, κατά ποσότητα και αξία, το ενεργητικό και το παθητικό μιας 

οικονομικής μονάδας σε μια δεδομένη στιγμή».  

(Ε. Σακέλλης, σελ. 509, 2013) 

Άλλος ορισμός: 

«Η απογραφή είναι μια λεπτομερής και δαπανηρή διαδικασία επαλήθευσης και 

ελέγχου της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών». 

Πηγή: http://www.euretirio.com/2010/06/apografi.html#ixzz2eJXhLpUO  

www.euretirio.com  

 

ή αλλιώς κατά τον Δ. Σταματόπουλο: 

http://www.euretirio.com/2010/06/apografi.html#ixzz2eJXhLpUO
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«Απογραφή είναι η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των 

στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης, που υπάρχουν στην 

δεδομένη χρονική στιγμή (τελευταία ημέρα διαχειριστικής περιόδου)». 

(Δ. Σταματόπουλος, σελ. 277, 2013). 

 

 Η αποτίμηση περιλαμβάνει δύο στάδια: 

i. τον ακριβή ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των περιουσιακών 

στοιχείων, δηλαδή την αναγνώριση, καταμέτρηση και καταγραφή των 

περιουσιακών στοιχείων και  

ii. την αποτίμηση σε μονάδες  αξίας των ποσοτήτων που απογράφησαν, δηλαδή 

την εκτίμηση της αξίας τους. 

 

Ενώ το Ε.Γ.Λ.Σ.  κάνει λόγο μόνο περί απογραφής των αποθεμάτων και δεν 

ασχολείται με απογραφή των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ο Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρει 

ότι ο υπόχρεος που προβλέπεται να τηρεί βιβλίο απογραφών μετά από καταμέτρηση 

καταγράφει και αποτιμά όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που 

κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 4, παράγραφος 10.2). 

  

Ως επαγγελματική περιουσία θεωρείται: 

1. «το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν σχέση με την άσκηση 

του επαγγέλματός του» όπως για παράδειγμα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(ακίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.), αποθέματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, 

εμπορεύματα, προϊόντα κ.λ.π.), χρεώγραφα, γραμμάτια εισπρακτέα κ.λ.π.. 

2. «το σύνολο των στοιχείων του παθητικού», όπως για παράδειγμα είναι οι 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, γραμμάτια πληρωτέα, 

μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  και κάθε είδους υποχρέωση προς 

τρίτους που πηγάζει από την επαγγελματική δραστηριότητα του 

επιτηδευματία και εμφανίζεται κατά την ημέρα της απογραφής, και 

3. «το σύνολο των στοιχείων της καθαρής περιουσίας», όπως για παράδειγμα 

τα αποθεματικά κάθε μορφής, το κεφάλαιο κ.λ.π. (Εγκ. 3/24-11-92).                                

                      (Δ. Σταματόπουλος, σελ.281,2013, Ε. Σακέλλης, σελ.509-510,2013) 
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2.7 Αποτίμηση της επαγγελματικής περιουσίας.  

 

Κατά τον Αληφάντη, «η αποτίμηση της επαγγελματικής περιουσίας στο τέλος της 

χρήσεως αποβλέπει στον προσδιορισμό της αξίας της περιουσίας. Κάθε περιουσιακό 

στοιχείο επιδέχεται δική του μέθοδο αποτιμήσεως ανάλογα με την ιδιομορφία και 

τους σκοπούς που επιδιώκει η επιχείρηση.  Η αποτίμηση των στοιχείων της 

απογραφής ασκεί μεγάλη επίδραση στην περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και 

στο οικονομικό αποτέλεσμά της, γιατί ανάλογα με τον τρόπο της αποτίμησης και τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποτίμησης διαφέρει και το αποτέλεσμα της χρήσεως».                                

(Στ. Αληφάντης, σελ. 40, 2008)  

Οπότε κάθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από 

πλευράς επιχείρησης.  «Ως τροποποίηση μεθόδου απογραφής, θεωρείται κάθε 

μεταβολή στους τρόπους λογιστικής αντιμετώπισης, της αποτίμησης και της 

παρουσίασης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού ή του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, σε σχέση με τους τρόπους που 

εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη χρήση».  Επειδή όμως, μπορεί να 

διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα της επιχείρησης μέσο των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων λόγω της αλλαγής της μεθόδου απογραφής 

θα πρέπει να αναφέρεται αυτό στο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και 

στο προσάρτημα. (Στ. Αληφάντης, σελ. 42, 2008) 

 

2.8 Σπουδαιότητα απογραφής 

 

Η απογραφή δεν αποτελεί για την οικονομική μονάδα μία απλή τυπική διαδικασία 

ρουτίνας.  Τυχόν λανθασμένα αποτελέσματα σίγουρα θα οδηγήσουν με την σειρά 

τους σε λανθασμένες αποφάσεις την διοίκησή της.  Οι παράμετροι που μπορεί να 

επηρεάσουν την όλη διαδικασία μιας απογραφής είναι πολλοί και ποικίλοι (π.χ. 

πλήθος αριθμός κωδικών προϊόντων, ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά τους κ.τ.λ.), 

έτσι  θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή στρέβλωσης 

των ορθών αποτελεσμάτων.  Ο Ε. Σακέλλης αναφέρει ότι τα λάθη μπορεί «να 

αναφέρονται στις ποσότητες των ειδών που απογράφτηκαν (καταμέτρηση) ή στις 

αξίες αυτών (αποτίμηση)», τα οποία μπορούν να οδηγήσουν «είτε σε υπερεκτίμηση, 

είτε σε υποεκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων λήξεως και κατ’ επέκταση, των 

αποτελεσμάτων χρήσεως».  (Ε. Σακέλλης σελ. 512, 2013).  Δηλαδή, αποτυπώνονται 

άμεσα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής μονάδας, τον 

Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως.  «Ο Ισολογισμός επηρεάζεται μέσω της 
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αξίας των αποθεμάτων που θα εμφανισθούν σε αυτόν, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης 

μέσω της αξίας του κόστους πωληθέντων». (Θ. Καραγιώργος, σελ. 322, 2012) 

 «Οι επιπτώσεις που έχουν τα λάθη στα αποθέματα επί των αποτελεσμάτων 

της χρήσεως κατά τον Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

- όταν τα τελικά αποθέματα υπερεκτιμώνται, τα αποτελέσματα της χρήσεως 

υπερεκτιμώνται, 

- όταν τα τελικά αποθέματα υποεκτιμώνται, τα αποτελέσματα της χρήσεως 

υποεκτιμώνται, 

- όταν τα αρχικά αποθέματα υπερεκτιμώνται, τα αποτελέσματα της χρήσεως 

υποεκτιμώνται,  

- όταν τα αρχικά αποθέματα υποεκτιμώνται, τα αποτελέσματα της χρήσεως 

υπερεκτιμώνται.»  

Από την άλλη, «τα λάθη επί των αποθεμάτων οδηγούν σε εσφαλμένο 

προσδιορισμό της αξίας ορισμένων μεγεθών του ισολογισμού (όπως του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, της καθαρής 

θέσεως, κ.λ.π.».   Τα λανθασμένα αποτελέσματα της απογραφής, επηρεάζουν 

άμεσα και τα αποτελέσματα της επόμενης περιόδου, αφού «τα αποθέματα λήξεως 

της μιας χρήσεως, αποτελούν αποθέματα ενάρξεως της επόμενης χρήσεως και 

συνεπώς τα αποτελέσματα της επόμενης χρήσεως θα είναι κι αυτά λανθασμένα 

κατά το ίδιο ποσό, προς την αντίθετη όμως κατεύθυνση».  

                                                                   (Ε. Σακέλλης, σελ.512, 2013).  

Αντίστοιχα οι λανθασμένες εκτιμήσεις και καταγραφές των αποθεμάτων, 

αποτελούν ανακριβής πηγές για τους δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης, 

καθοριστικού παράγοντα για τον προσδιορισμό της πιστωτικής πολιτικής της 

επιχείρησης, επίσης επηρεάζουν άμεσα τις φορολογικές υποχρεώσεις της, 

δημιουργούν λανθασμένη εικόνα για την επιχείρηση, εξαπατώντας την Διοίκηση 

ή μελλοντικούς επενδυτές που θα αντλήσουν λανθασμένες πληροφορίες από τις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Πάντως, ο έλεγχος των αποθεμάτων, αποτελεί και χρήσιμο εργαλείο για την 

επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.  Η πρόβλεψη της 

φορολογικής νομοθεσίας για ποσοτικό φορολογικό έλεγχο των αποθεμάτων ή 

αλλιώς κλειστή αποθήκη (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) το αποδεικνύει. 
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2.9 Είδη απογραφής. 

 

Μπορούμε να τη διακρίνουμε μια απογραφή:  

Α) Ως προς την έκταση της διενέργειάς της, σε γενική όταν καλύπτει το σύνολο της 

περιουσίας της επιχείρησης (ενεργητικών και παθητικών στοιχείων) και σε μερική 

όταν καλύπτει κάποιο μέρος της περιουσίας της (ένα ή περισσότερα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού) με σκοπό να γνωρίσει η επιχείρηση το πραγματικό 

ύψος του περιουσιακού στοιχείου ή της αντίστοιχης υποχρέωσης (π.χ. απογραφή 

εμπορευμάτων).  

Β) Ανάλογα με το χρόνο διενέργειάς της, σε τακτική όταν γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα όπως αυτή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (ετήσια) για σύνταξη 

ισολογισμού και σε έκτακτη όποτε χρειαστεί σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. σε 

περίπτωση διάλυσης, πτώχευσης, συγχώνευσης).  

Γ) Ανάλογα με τον τρόπο διενέργειάς της, σε εσωτερική ή εσωλογιστική (intra-

comtable, inventaire) όταν η σύνταξή της πραγματοποιείται με βάση τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών και εξωτερική ή εξωλογιστική (physical inventory), όταν η σύνταξή 

της βασίζεται σε επιτόπια καταμέτρηση (στον χώρο που βρίσκονται περιουσιακά 

στοιχεία) τα ανάλογα με το αν συντάσσεται με βάση τα δεδομένα των λογιστικών 

βιβλίων.  

Δ) «Ανάλογα με την υποχρέωση ή όχι της οικονομικής μονάδας σε υποχρεωτική και 

προαιρετική.  

Ε) Ανάλογα με την μέθοδο σε διαρκή και περιοδική. Κατά τη διαρκή στα λογιστικά 

βιβλία εμφανίζονται μετά από κάθε οικονομική πράξη κατά ποσότητα και αξία ή 

μόνο κατά ποσότητα τα υπόλοιπα των εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και 

βοηθητικών υλών κτλ.» (repository.edulll.gr, Ι. Γεωργόπουλος,σελ.4,2006) 

(Δ. Γκίνογλου-Π. Ταχυνάκης-Σ. Μωυσή, σελ. 415,2005 )  

(ΠΗΓΗ:repository.edulll.gr, Ι. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής, σημειώσεις 

λογιστικής Ιωάννινα 2006,σελ.4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) 
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2.10 Υπόχρεοι απογραφής κατά Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., βιβλίο απογραφών υποχρεούται να τηρούν: 

α) ο υπόχρεος, ο οποίος τηρεί διπλογραφικά βιβλία στο οποίο καταγράφονται 

και αποτιμούνται μετά από καταμέτρηση όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής 

του περιουσίας, που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου.  

Και συνεχίζει το άρθρο 4 παράγραφος 10.2, ότι ίδια υποχρέωση έχουν στο 

τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 

που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση  που διαρκεί πέραν του έτους. 

Β) ο υπόχρεος που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, εφόσον τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο 

των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.  Διευκρινίζεται συνέχεια στο 

άρθρο 4 παράγραφος 16, ότι τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου 

δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.   

 

 

2.11 Τρόπος τήρησης του βιβλίου απογραφών κατά Κ.Φ.Α.Σ. και 

ΠΟΛ.1004/4.1.2013. 

 

Το άρθρο 4 παράγραφος 10.2, όπως και η ερμηνευτική ΠΟΛ. 1004/4.1.2013  

παράγραφος 10, αναφέρονται στον τρόπο τήρησης του βιβλίου απογραφών (βλέπε 

σχετικά και στο κεφάλαιο 1) και στο περιεχόμενο αυτού.  Επαναλαμβάνεται για 

ακόμη μία φορά ρητά, ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούται 

στην τήρηση του βιβλίου αυτού, το τηρεί αθεώρητο ακόμη και σε απλότυπες 

καταστάσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά.  Ως περιεχόμενο περιλαμβάνει τις παρακάτω καταχωρήσεις: 

I. Τα αποθέματα που καταγράφονται, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό 

χώρο.  Αν τα αποθέματα βρίσκονται σε τρίτους, η καταχώριση γίνεται ανά 

τρίτο χωρίς να χρειάζεται και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.  Η κάθε 

εγγραφή αναφέρεται για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για 

κάθε αποθηκευτικό χώρο και περιλαμβάνει το είδος του αγαθού, τη μονάδα 

μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία στην οποία αποτιμήθηκε κάθε 

είδος, καθώς και την συνολική του αξία.  Επίσης, όταν γίνεται αναφορά για 
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αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο, η 

καταχώρισή τους γίνεται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών (ή στις 

καταστάσεις απογραφής) της έδρας, με μοναδική επιφύλαξη της άμεσης 

ενημέρωσης του ελέγχου που διενεργείται στους αντίστοιχους χώρους.    

(Είναι σημαντικό πως για την διευκόλυνση των συναλλαγών καταργείται η 

υποχρέωση τήρησης διπλότυπων καταστάσεων απογραφής για τα 

υποκαταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε 

απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα από την έδρα).   

II. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία καταχωρούνται κατά ομοειδείς 

κατηγορίες τουλάχιστον με την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, 

προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις 

αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους. 

Εξαίρεση αποτελεί η καταχώριση επίπλων και σκευών, που μπορεί να γίνεται 

κατά συντελεστή αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους, τις 

αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. 

III. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, για τα οποία 

δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούνται μόνο με τα υπόλοιπα των 

πρωτοβάθμιων λογαριασμών, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ελέγχου 

υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται ανάλυση για κάθε λογαριασμό.  Ειδικά όμως 

σε μετοχές, ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα  η καταχώριση γίνεται για 

κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης και η τρέχουσα αξία. 

IV. Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών (και 

όχι όλα τα περιουσιακά στοιχεία όπως ίσχυε στον Κ.Β.Σ. άρθ. 27, παράγρ.7), 

που μπορεί να βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις 

εγκαταστάσεις του κατ’ είδος και ποσότητα, αλλά τα παραπάνω δεδομένα δεν 

προκύπτουν από άλλα βιβλία. 

V. Για υπόχρεους που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους 

κανόνες των Δ.Λ.Π.: 

α. Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός, 

β. ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, 

γ. ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, 

δ. η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, 

σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 

του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, καθώς και  
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ε. οι πίνακες που ορίζονται από τις περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 14 

του άρθρου 4 (Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης, 

Πίνακες Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Φορολογικών Αποθεματικών). 

Για υπόχρεους που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους 

κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας: 

α. Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός, 

β. ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, 

γ. ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, 

δ. η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, 

Οι παραπάνω «καταστάσεις συντάσσονται από τα τηρούμενα βιβλία σύμφωνα 

με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και 

κατά τα οριζόμενα στο Ε.Γ.Λ.Σ.», ενώ δεν καταχωρούνται στο βιβλίο 

απογραφών οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π.. (Δ. 

Σταματόπουλος σελ. 241-242, 2013)   

 Να σημειωθεί ότι, τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του νόμου 

2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους 

συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισμό 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασμού γενικής 

εκμετάλλευσης. 

 Αντίστοιχα στην παράγραφο 20 του άρθρου 4 γίνεται αναφορά για την 

τήρηση των βιβλίων απογραφών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 

απλογραφικά βιβλία.  Μέσα σ’ αυτά γίνεται η καταχώρηση των εμπορευμάτων, των 

προϊόντων, των ημιέτοιμων, των Α΄ και Β΄ υλών και των υλικών συσκευασίας, τα 

οποία κατέχει ο υπόχρεος, κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και 

βρίσκονται στις δικές του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, όπως ορίζεται στην παραπάνω 

Ι περίπτωση.  Η ίδια αντιμετώπιση υπάρχει στο θέμα των υποκαταστημάτων και των 

αποθηκευτικών χώρων, δηλαδή διακεκριμένη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών 

της έδρας, με τη δέσμευση της άμεσης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του σε 

περίπτωση ελέγχου στο υποκατάστημα ή τον αποθηκευτικό χώρο. 

 

2.12 Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών σύμφωνα με τον 

Κ.Φ.Α.Σ.. 
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Δύο είναι οι ημερομηνίες που επηρεάζουν το βιβλίο απογραφών για τους υπόχρεους 

τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.  Η μία έχει να κάνει με την ποσοτική καταχώριση 

των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις ως την 20η ημέρα του 

μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και η άλλη με την 

ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού ως την εμπρόθεσμη 

υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.12 και ΠΟΛ 

1004/4.1.2013 παρ. 10). 

 Επιπλέον, για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων το βιβλίο 

απογραφών ή οι αθεώρητες καταστάσεις απογραφής, ενημερώνονται με ποσοτική 

καταχώριση των αποθεμάτων, μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επομένου έτους, ενώ 

η αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμη υποβολής, της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.20 και ΠΟΛ 1004/4.1.2013 παρ. 20).  

 Όσο για τους νέους υπόχρεους που είναι να τηρήσουν υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά διπλογραφικά βιβλία, ή σύνταξη απογραφής έναρξης πραγματοποιείται 

στις προθεσμίες που είναι σε ισχύ για την απογραφή λήξης, όπως ορίζουν οι αρχές 

της λογιστικής επιστήμης (Ε.Γ.Λ.Σ.). (ΠΟΛ 1004/4.1.2013, παρ. 10)  

    

2.13 Αποτίμηση στοιχείων απογραφής σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. “για την αποτίμηση των 

στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Π.Δ. 

1123/1980” δηλαδή τους κανόνες που προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ. (Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, 

παρ.10.2 και ΠΟΛ.1004/4.1.2013), ενώ αν τα λογιστικά βιβλία του υπόχρεου 

τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αποτίμηση των 

αποθεμάτων γίνεται είτε με τους κανόνες αποτίμησης που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π., 

είτε με αυτά που ορίζει η  ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, δηλαδή το Ε.Γ.Λ.Σ. 

(Κ.Φ.Α.Σ. άρθ.4, παρ.13) 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013 η αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής 

γίνεται με τους κανόνες που ορίζει το Ε.Γ.Λ.Σ., χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή 

άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν. 2190/1920.  Το ίδιο ισχύει και 
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στην περίπτωση αλλαγής μεθόδου αποτίμησης, καθώς δεν τίθεται κάποιος 

συγκεκριμένος περιορισμός αλλά μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή 

της, άλλες ειδικότερες σχετικές διατάξεις όπως του ν. 2190/1920.  

 

2.14 Απογραφή των αποθεμάτων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.. 

 

«Οι οικονομικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε πραγματικές 

(φυσικές) απογραφές των αποθεμάτων τους τουλάχιστο μία φορά μέσα σε κάθε 

χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής.  Κατά την απογραφή πρέπει να αναγνωρίζονται, 

να καταμετρούνται και να καταγράφονται όλα τα αποθέματα κατ’ είδος, ποιότητα 

(κάτι που ο Κ.Φ.Α.Σ. δεν υποχρεώνει να τηρήσει ο υπόχρεος τήρησης βιβλίου 

απογραφών) και ποσότητα και να γίνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες που να 

αντιστοιχούν στους επιμέρους λογαριασμούς των αποθεμάτων.  Είδη που βρίσκονται 

σε τρίτους για πώληση, για ενέχυρο ή για άλλους λόγους, καταχωρούνται ιδιαίτερα 

στην απογραφή. 

Οι οικονομικές μονάδες που τηρούν τους λογαριασμούς αποθεμάτων κατά τη 

μέθοδο της διαρκούς απογραφής έχουν τη δυνατότητα, αντί να διενεργούν 

πραγματική απογραφή για όλα τα είδη κατά τη λήξη της χρήσεως, να εφαρμόζουν τη 

μέθοδο της περιοδικής απογραφής.  Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτήν η απογραφή, για 

κάθε κατηγορία ειδών, γίνεται μέσα στη χρήση, αλλά σε καθορισμένους χρόνους που 

κρίνονται κατάλληλοι από την οικονομική μονάδα, με την προϋπόθεση ότι όλα τα 

είδη θα απογράφονται τουλάχιστο μια φορά μέσα στην χρήση. 

Η αποτίμηση των ειδών που απογράφονται με τη μέθοδο της περιοδικής 

απογραφής γίνεται στο τέλος της χρήσεως, με βάση τις ποσότητες που προκύπτουν 

από τα λογιστικά δεδομένα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της λογιστικής 

περιόδου (βιβλίο αποθήκης)».    (Ε.Γ.Λ.Σ.) (Ε.Σακέλλης, σελ.511, 2013) 

 

2.15 Αποτίμηση αποθεμάτων κατά Ε.Γ.Λ.Σ., ν. 2190/1920 και 

Δ.Λ.Π.. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει ότι (άρθ. 1, παρ. 2.2.205, περ.1 και 2) (Στ.Αληφάντη σελ.194,2008):

 «Τα αποθέματα που προέρχονται  από αγορές αποτιμούνται στην κατ’ είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς.  Τα αποθέματα 

(εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα) που προέρχονται από την παραγωγή της 
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οικονομικής μονάδας και προορίζονται, είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα, είτε για 

παραπέρα επεξεργασία προς παραγωγή έτοιμων προϊόντων, αποτιμούνται στην κατ’ 

είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας». 

«Ο νόμος 2190/1920 ορίζει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τρέχουσα τιμή 

αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή κτίσεως αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία». 

(Χ. Καζαντζής, σελ. 597, 2008) 

Ενώ, κατά το Δ.Λ.Π. 2 «τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

του κόστους κτήσης και της ρευστοποιήσιμης αξίας». (Χ. Καζαντζής, σελ. 598, 2008) 

 

2.16 Οι αρχές που διέπουν την αποτίμηση των αποθεμάτων. 

 

Η αποτίμηση των αποθεμάτων διέπεται από τις παρακάτω λογιστικές αρχές (άρθ.43, 

ν.2190/1920): 

1) Την αρχή της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής ή του ιστορικού 

κόστους.  Κατά την χρονική στιγμή που η επιχείρηση αποκτά τα αποθέματα, 

γίνεται η καταχώρηση αυτών στο κόστος κτήσεώς τους.  Όταν αυτά 

πωληθούν γίνεται αντιπαραβολή του κόστους κτήσεως με τα έσοδα.  

Αντίστοιχα στα αποθέματα τέλους χρήσης η αποτίμηση ενώ γίνεται σύμφωνα 

με την αρχή του κόστους κτήσεως, σε περίπτωση μείωσης της αξίας τους π.χ. 

λόγω ζημιών, χρησιμοποιείται η αρχή της συντηρητικότητας. 

2) Την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχειρήσεως ή αρχή 

του going concern.  Εδώ ως βασικό στοιχείο θεωρείται η συνέχιση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης κατά την αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων. 

3) Την αρχή της συνέπειας ή πάγιας εφαρμογής των μεθόδων αποτίμησης.  

Οι μέθοδοι αποτίμησης δεν πρέπει να μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση, 

έτσι ώστε οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να είναι συγκρίσιμες μεταξύ 

τους. 

4) Την αρχή της συντηρητικότητας, βάση της οποίας στα αποθέματα τέλους 

χρήσεως ως τιμή αποτιμήσεως χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή 

από τις τιμές που υπάρχει ευχέρεια να χρησιμοποιηθούν.  
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Ιδιαίτερα κατά τον Στ. Αληφάντη αυτή εφαρμόζεται όταν: 

- «Σε κάθε χρήση περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτή, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν 

επιτρέπεται  να σχηματίζουν πρόβλεψη εσόδου. 

- Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και όλες οι πιθανές 

ζημίες που αφορούν την κλειόμενη ή τις προηγούμενες χρήσεις, έστω 

και εάν οι σχετικές ενδείξεις άρχισαν να διαφαίνονται μετά το τέλος 

της κλειόμενης χρήσης, αλλά μέσα στην περίοδο περάτωσης των 

πράξεων κλεισίματος του ισολογισμού. 

- Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα 

από το αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζημία». (Γ. 

Αληφάντης, σελ.41, 2008) 

5) Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε 

χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν 

επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα 

των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων (διατάξεις ν. 2238/1994, 

τροποποιημένες από τον ν. 3091/2002). 

6) Την αρχή της χωριστής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού.  Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 11 του άρθρου 43 του ν. 

2190/1920, «τα περιουσιακά στοιχεία των λογαριασμών του ενεργητικού και 

του παθητικού αποτιμούνται χωριστά» (Γ.Αληφάντης, σελ.42, 2008) 

7) Την αρχή της συμφωνίας του ισολογισμού ανοίγματος με τον ισολογισμό 

κλεισίματος της προηγούμενης χρήσεως.  Δηλαδή, ότι πρέπει να 

συμφωνούν απόλυτα τα ποσά ανοίγματος των λογαριασμών της χρήσεως με 

τον ισολογισμό κλεισίματος της προηγούμενης χρήσεως. 

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η παρέκκλιση από τις 

παραπάνω αρχές.  Ακόμη, υποχρεωτικά αναφέρεται στο προσάρτημα με 

αιτιολόγηση, έτσι ώστε να δικαιολογούνται οι μεταβολές που μπορεί να επιφέρει 

στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηματοοικονομική θέση και στα 

αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας.  Πάντως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με ειδικούς κανόνες 

αποτίμησης.    (Ε. Σακέλλης, σελ.528, 2013)  (Γ. Αληφάντης,σελ.41-42, 2008)   
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2.17 Μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. 

και τα Δ.Λ.Π.. 

 

Οι μέθοδοι τους οποίους αποδέχεται το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.205) είναι: 

1. «Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους» (weithted average) «: Kατά τη 

μέθοδο αυτή η μέση σταθμική τιμή κτήσεως υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

αξία αποθέματος                        αξία αγορών 

ενάρξεως της περιόδου      +      της περιόδου στην τιμή κτήσεως 

 

ποσότητα αποθέματος               ποσότητα που αγοράζεται                

ενάρξεως της περιόδου      +      στην περίοδο 

2. Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων» 

(moving average cost) «: Κατά τη μέθοδο αυτή, μετά από κάθε εισαγωγή 

καθορίζεται η μέση τιμή του υπολοίπου με τον εξής τύπο: 

αξία προηγούμενου            +      αξία νέας αγοράς  

υπολοίπου                                 στην τιμή κτήσεως 

 

ποσότητα προηγούμενου    +     ποσότητα νέας   

υπολοίπου                                  αγοράς 

3. Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (FIFO): Κατά τη μέθοδο 

αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (First In – First 

Out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες 

αγορές της χρήσεως και αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα 

αγοράστηκαν.  Η αρχή του σχετικού υπολογισμού για την αποτίμηση των 

αποθεμάτων γίνεται από την τελευταία αγορά. Συνεπώς τα αποθέματα 

ενάρξεως συνυπολογίζονται στα πωληθέντα ή αναλωθέντα. 

4. Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (LIFO): Kατά την 

μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία 

εισαγωγή (Last In – First Out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσεως 

προέρχονται από τις παλαιότερες εισαγωγές.  Η αρχή του σχετικού 

υπολογισμού γίνεται από την πρώτη αγορά της χρήσεως. 

5. Η μέθοδος του βασικού αποθέματος: Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα 

τέλους χρήσεως διακρίνονται σε δύο μέρη.  Το ένα αντιστοιχεί στο βασικό 
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απόθεμα που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα (στοκ ασφαλείας), η 

οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της συνήθους 

δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.  Το άλλο προορίζεται για 

εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών πωλήσεων, όταν πρόκειται για 

εμπορεύματα ή έτοιμα προϊόντα, ή αναγκών βιομηχανοποιήσεων, όταν 

πρόκειται για υλικά που αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία.  Το 

βασικό απόθεμα αποτιμάται στην αξία της αρχικής κτήσεώς του.  Το 

υπόλοιπο μέρος (υπεραπόθεμα) αποτιμάται  με μία από τις παραπάνω (α-γ) 

μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως. 

Σε περίπτωση που η ποσότητα των κατ’ είδος αποθεμάτων δε διακυμαίνεται 

σημαντικά από χρήση σε χρήση, είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ολόκληρη η 

ποσότητα αυτή σαν βασικό απόθεμα και ανάλογα να γίνεται η αποτίμησή της.  

6. Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή τα 

αποθέματα παρακολουθούνται όχι μόνο κατ’ είδος, αλλά και κατά 

συγκεκριμένες παρτίδες αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν 

αυτοτέλεια κόστους (π.χ. παρτίδα μαλλιών….).  Κατά την αποτίμηση των 

αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε ποσότητες κατά παρτίδα 

από την οποία προέρχονται και αποτιμούνται στο κόστος της συγκεκριμένης 

παρτίδας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους. 

7. Η μέθοδος του πρότυπου κόστους: Kατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα 

αποτιμούνται στην τιμή του πρότυπου κόστους.  Οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως έχουν τη δυνατότητα να 

αποτιμούν τα αποθέματά τους στις τιμές του πρότυπου κόστους με την 

προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα στο 

ιστορικό και στο πρότυπο κόστος, θα κατανέμονται στα απώλητα (μένοντα) 

και στα πωλημένα αποθέματά τους.  Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί 

στα απώλητα αποθέματα της απογραφής εμφανίζεται ιδιαίτερα».  

                                     (ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ, σελ.401-403, 2005) 

 Οι μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτίσης βάσει των Δ.Λ.Π. είναι: 

1. «η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους, 

2. η μέθοδος πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (FIFO) και η  

3. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους».     (Γ. Αληφάντη, σελ. 224, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 94 ‘ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ’ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ.  

 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του λογαριασμού 94 ‘Αποθέματα’, που 

εξέχει ιδιαίτερη θέση στις καινοτομίες που έχει εισαγάγει ο νέος Κώδικας, σε 

συνδυασμό και με την έννοια του βιβλίου αποθήκης.  Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι 

αναφορές στο Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς βοηθούν στην κατανόηση λειτουργίας και 

χρησιμότητας του λογαριασμού 94. 

 

3.1 Σκοπιμότητα παρακολούθησης της αποθήκης. 

 

Το πόσο σημαντική είναι η τήρηση του βιβλίου αποθήκης για μια επιχείρηση 

περιγράφεται στις παρακάτω απόψεις των δύο συγγραφέων, καθώς επεκτείνεται από 

την εσωτερική λειτουργία της, στην καθοδήγηση των αποφάσεων της διοίκησης και 

των manager  και καταλήγει στην συμβολή της για την διενέργεια του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου.   

 

«Η σκοπιμότητα παρακολούθησης αποθήκης είναι: 

I. Να παρακολουθείται η κίνηση των αγαθών σε κάθε ένα είδος, δηλαδή πόσα 

αγοράζονται ή παράγονται, πόσα πουλήθηκαν και το εκάστοτε υπόλοιπο, για να 

γίνεται προγραμματισμός του ρυθμού παραγωγής ή αγοράς και γενικά της 

πολιτικής πωλήσεων και αποθεμάτων στο κάθε ένα είδος. 

II. Να βρίσκεται το μικτό κέρδος κάθε ενός εμπορευόμενου ή παραγόμενου είδους. 

III. Να γίνονται ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο από τη διοίκηση της επιχείρησης 

προς το προσωπικό, όσο και από τις Δ.Ο.Υ. προς την επιχείρηση». 

 (Δ. Σταματόπουλος, σελ.333, 2013). 
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Ή αλλιώς κατά τον Ε. Σακέλλη, «η χρησιμότητα του βιβλίου αποθήκης είναι 

σημαντική τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τους ελεγκτές (ορκωτούς 

ελεγκτές, φορολογικούς ελεγκτές κ.α. ) και ειδικότερα διότι: 

 

I. με βάση το βιβλίο αποθήκης ο manager της επιχειρήσεως: 

γνωρίζει τα υφιστάμενα κάθε στιγμή αποθέματα και λαμβάνει τις δέουσες 

αποφάσεις (παραγγελίες, διάθεση μη κερδοφόρων προϊόντων κ.λ.π.), 

έχει τη δυνατότητα διενέργειας αποτελεσματικού ελέγχου στη διακίνηση των 

αποθεμάτων και ελέγχου των αποθηκάριων – διαχειριστών αποθεμάτων, 

έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό  του κόστους παραγωγής. 

 

II. με βάση το βιβλίο αποθήκης οι ελεγκτές της επιχειρήσεως: 

επαληθεύουν τις ποσότητες των αποθεμάτων που βρίσκονται στις αποθήκες κι 

αυτές που φέρονται ότι αγοράστηκαν ή παράχθηκαν, 

προσδιορίζουν το κατ’ είδος μικτό κέρδος που πραγματοποίησε η επιχείρηση 

και εξάγουν σχετικά συμπεράσματα δια της συγκρίσεώς του προς το μικτό 

κέρδος που πραγματοποιούν άλλες επιχειρήσεις και 

ελέγχουν την απόδοση της βιομηχανοποιήσεως και της κοστολογήσεως». 

(Ε. Σακέλλης, σελ.604, 2013). 

 

 

 

3.2 Ο λογαριασμός 94 “ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ”  κατά το 

Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

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. 

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 
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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 

[«δηλαδή οι καρτέλες αποθήκης τηρούνται κατά ποσότητα και αξία, με το 

σύστημα της διαρκούς απογραφής.  Για το λόγο αυτό, οι ποσοτικές 

εξαγωγές από τις καρτέλες αποθήκης των ειδών που πωλούνται δεν 

καταχωρούνται με την αξία πώλησης, αλλά με το κόστος παραγωγής τους 

(για τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα) και με την αξία κτήσης τους (για τα 

αγοραζόμενα εμπορεύματα).  Έτσι, στις αποθήκες εμπορεύσιμων αγαθών, 

για να τηρούνται τα δεδομένα τόσο του Κ.Β.Σ. όσο και του Γ.Λ.Σ., θα 

πρέπει, έστω μια φορά στο τέλος της χρήσης, να πιστώνονται και με το 

κόστος των αντίστοιχων μονάδων που πωλήθηκαν». (Δημήτριος Ι. 

Καραγιάννης, Ιωάννης Δ. Καραγιάννης, Αικατερίνη Δ. 

Καραγιάννη,σελ.163-164,2009)] 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. 

4. Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων κινούνται μόνο όταν αυτά εισάγονται 

σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο και έτσι γίνονται αντικείμενο ποσοτικού 
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ελέγχου.  Αποθηκευτικός χώρος θεωρείται και ένα παραγωγικό μέσο ή 

μέσο αποθηκεύσεως, ενταγμένο στο σύστημα της παραγωγικής 

διαδικασίας, όπου π.χ. το ημιτελές προϊόν, παραμένει προσωρινά 

αποθηκευμένο ώσπου να διακινηθεί στην επόμενη φάση ή στο επόμενο 

στάδιο κατεργασίας. 

5. Αποθέματα (π.χ. υλικά) τρίτων που βρίσκονται στα χέρια της 

οικονομικής μονάδας παρακολουθούνται αναλυτικά σε λογαριασμούς 

τάξεως.  Αποθέματα της οικονομικής μονάδας που βρίσκονται στα χέρια 

τρίτων παρακολουθούνται σε ξεχωριστές μερίδες αποθήκης, σύμφωνα με 

όσα καθορίζονται στην παρακάτω περίπτωση 13. 

6. Η παραγωγή σε εξέλιξη ή τα υλικά και άλλα είδη που βρίσκονται στο 

στάδιο της κατεργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν 

παρακολουθούνται στους υπολογαριασμούς αποθεμάτων του 94, επειδή 

δεν αποτελούν αντικείμενο παραλαβής και παραδόσεως.  Τα υλικά αυτά 

μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 94 μόνο κατά το τέλος 

της χρήσης ή της περιόδου υπολογισμού και έπειτα από διενέργεια 

απογραφής. 

7. Με τη λογιστική παρακολούθηση της ποσοτικής διακινήσεως κάθε 

αποθέματος εξασφαλίζεται η διαρκής ποσοτική απογραφή των 

αποθεμάτων, δηλαδή εξασφαλίζεται σε κάθε στιγμή η ακριβής γνώση του 

ποσοτικού υπολοίπου κατά μερίδα αποθήκης.   

Με την αποτίμηση των ποσοτικών διακινήσεων των αποθεμάτων 

επιτυγχάνεται η διαρκής απογραφή των αποθεμάτων, δηλαδή η 

διαρκής γνώση της ποσότητας και αξίας των αποθεμάτων που βρίσκονται 

στους αποθηκευτικούς χώρους.  Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.205».  (Ε.Σακέλλης, 

σελ.609-611, 2013), 

 (Δημήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης Δ. Καραγιάννης, Αικατερίνη Δ. 

Καραγιάννη,σελ.163-164,2009) 

  

3.3 Τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 94. 
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Στο παράρτημα 4 υπάρχει ανάλυση των λογαριασμών με τους οποίους χρεώνεται και 

πιστώνεται ο λογαριασμός 94.  (Δημήτριος Ι. Καραγιάννης, Ιωάννης Δ. Καραγιάννης, 

Αικατερίνη Δ. Καραγιάννη, (2009), «Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. μηνιαία 

κοστολόγηση ετήσια κοστολόγηση διακίνηση αποθήκης στην πράξη», σελ.165-166). 

 

 

3.4 Υπόχρεοι τήρησης του λογαριασμού 94 κατά την ΠΟΛ. 

1004/2013. 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω κατά την ανάλυση του άρθρου 4 

παράγραφο 8 του Κ.Φ.Α.Σ. ο υπόχρεος που τηρεί διπλογραφικά βιβλία υποχρεώνεται 

να τηρεί τον λογαριασμό 94: 

- όταν τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση εμπορευμάτων που 

καταχωρούνται σύμφωνα  με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 

και  

- τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 

 

υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό την προηγούμενη χρήση.  

Επίσης οι πωλήσεις των πρώτων υλών που καταχωρούνται στο λογαριασμό 72, 

καθώς αποτελούν έσοδο από εμπορική δραστηριότητα, προστίθενται στον 

λογαριασμό 70. 

 Το χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η παραπάνω υποχρέωση για τον 

υπόχρεο είναι η αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου.  Ως βάση 

χρησιμοποιούνται τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης, με την ιδιαιτερότητα ότι η 

υποχρέωση θα κρίνεται αυτοτελώς για κάθε λογαριασμό (κλάδος εμπορίας ή 

επεξεργασίας).  Έτσι όταν ένας υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 σε κάποια 

διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ όπως ορίζεται 

παραπάνω για έναν από τους λογαριασμούς 70 ή 71, τότε σταματά την τήρησή του 

από την επόμενη διαχειριστική περίοδο για τα αγαθά του λογαριασμού αυτού.  Η 

υποχρέωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους υπόχρεους ανεξαρτήτως της υποχρέωσης 

ή μη εφαρμογής της ομάδας 9 ή την απαλλαγή τους από αυτή.  Ακόμη σε περίπτωση 

συμπτωματικής πώλησης  πρώτων υλών τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξάνουν τυχόν 

άλλα έσοδα του κλάδου εμπορίας για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. 
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3.5 Ιδιαιτερότητες: 

 

 Για εκείνους τους υπόχρεους που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του Κ.Β.Σ. συνεχίζουν να το τηρούν και μετά την 01/01/2013 αν αυτό 

επιβάλλεται με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., χωρίς κάποια αλλαγή στον τρόπο 

τήρησης συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ιδιαίτερων μερίδων για τις 

βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία παρακολουθούνται 

συγκεντρωτικά σε λογαριασμούς αξίας. 

Για τις κατηγορίες επιτηδευματιών της παραγράφου 9 του άρθ. 8 του Κ.Β.Σ. 

που απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ανεξαρτήτως 

ύψους εσόδων (π.χ. ο εκμεταλλευτής εστιατορίου, ο πωλητής νωπών 

οπωρολαχανικών και ιχθύων, πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών κ.τ.λ.), αν 

τηρούν την προϋπόθεση της υπέρβασης των εσόδων της του ποσού των 5.000.000 

ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υποχρεώνονται πλέον σε τήρηση 

του λογαριασμού 94 από 01/01/2013.  Τους δίνεται η δυνατότητα λόγω των στενών 

χρονικών ορίων που επέρχονται με της νέες αλλαγές για την διαχειριστική περίοδο 

που άρχισε εντός του 2013 να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του 

ισολογισμού  της εν λόγω, διαχειριστικής περιόδου, τους υπολογαριασμούς του 94 

αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την 

εξαγωγή  κατά ποσότητα με βάση την απογραφή.  

 Το ίδιο ισχύει και για τους υπόχρεους οι οποίοι κατά την διαχειριστική 

περίοδο του 2013 δεν είχαν υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης, και με την 

υπέρβαση του ορίου των 5.000.000 ευρώ έστω και για μια φορά έχουν πλέον 

υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.  Σημαντική μεταβολή αποτελεί η μείωση 

από δύο χρόνια (όπως όριζε ο Κ.Β.Σ.) σε ένα μόνο έτος: 

Α) το πέρασμα του ορίου των 5.000.000 ευρώ από τον υπόχρεο για τήρηση βιβλίου 

αποθήκης και αντίστοιχα, 

Β) η μείωση κάτω του ορίου των 5.000.000 ευρώ από τον υπόχρεο για την παύση της 

τήρησης του βιβλίου αποθήκης. 
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3.6 Χρόνος έναρξης ισχύος. 

Το άρθρο 13, ως γενικότερη διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζει ότι η ημερομηνία από 

την οποία ξεκινά η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 είναι η 01/01/2013.  

Δηλαδή ακολουθούν οι παρακάτω περιπτώσεις (ΠΟΛ 1004/2013 άρθ.4, παρ.8): 

 υπόχρεος με υπέρβαση των ακαθάριστων εσόδων του ποσού των 5.000.000 

ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο και αφού η διαχειριστική του περίοδος 

λήγει την 31/12/2012, τηρεί τον λογαριασμό 94 από 01/01/2013. 

 Υπόχρεος ο οποίος την 31/12/2012 τηρούσε το βιβλίο αποθήκης, με 

διαχειριστική περίοδο που αρχίζει μετά την 01/01/2013 έχει υποχρέωση 

τήρησης του λογαριασμού 94 από 01/01/2013, ενώ θα συνεχίσει να τηρεί το 

βιβλίο αποθήκης ως υπολογαριασμό του 94 μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής 

του περιόδου. 

 Υπόχρεος που δεν τηρούσε την 31/12/2012 βιβλίο αποθήκης, τότε για την 

υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 παίζει ρόλο το ποσό των 

ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης περιόδου και θα φανεί από την 

έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου που ξεκινά εντός του έτους 

2013. 

 

3.7 Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94. 

 Γίνεται σαφές από τον Κ.Φ.Α.Σ. (άρθ. 4, παράγρ. 8) ότι ο λογαριασμός 94 θα 

τηρείται εξωλογιστικά, δίχως δηλαδή την διενέργεια των σχετικών ημερολογιακών 

εγγραφών της ομάδας 9.  (ΠΟΛ.1004/2013, άρθ.4, παρ.8)  Βάσει της περίπτωσης 3 

της παραγράφου 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. ο λογαριασμός τηρείται στο τελευταίο όριο 

ανάλυσής του που είναι η μερίδα αποθήκης, ενώ βάσει των περιπτώσεων 3, 4, 5 και 7 

της παραπάνω παραγράφου οι υπολογαριασμοί τηρούνται όπως και το βιβλίο 

αποθήκης. 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας της δεύτερης περίπτωσης: 

Α) Οι υπολογαριασμοί τηρούνται σε μερίδες κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία 

- για τα ίδια αγαθά κατά την εισαγωγή και εξαγωγή 

- για της αγορές και της πωλήσεις  
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- και κατ’ είδος και ποσότητα για της διακινήσεις των ίδιων αγαθών εντός ή εκτός 

εγκαταστάσεων. 

 Ως δικαιολογητικό εγγραφής στους υπολογαριασμούς του 94 εκδίδεται 

λογιστικό σημείωμα και όχι δελτίο εσωτερικής διακίνησης για τις εγγραφές των 

εσωτερικών διακινήσεων πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων.    

 Ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα 

υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες, ενώ για τα αγαθά τρίτων δεν απαιτείται να 

τηρούνται υπολογαριασμοί του, κάτι που ίσχυε με τον Κ.Β.Σ (άρθρο 8). 

Κατά την τήρηση των υπολογαριασμών του 94 το είδος περιγράφεται με τα 

ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν της εμπορικές συναλλαγές.  

Ειδικότερα για τα εξατομικευμένα αγαθά που παράγονται κατόπιν παραγγελίας του 

πελάτη, ως είδος χαρακτηρίζεται η λαμβανόμενη παραγγελία.  Δίνεται η δυνατότητα 

της χρησιμοποίησης κωδικών αριθμών, αντί της περιγραφής του είδους, με την 

προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση ελέγχου να υπάρχει και να γνωστοποιείται 

αντιστοίχιση κωδικού αριθμού και περιγραφής του είδους (σύμφωνα όμως με τον 

Κ.Φ.Α.Σ. παράγραφος 1, άρθρο 2). 

Β) Ο λογαριασμός 94 τηρείται σε μερίδες ανά αποθηκευτικό χώρο, δηλαδή: 

 Έδρα, 

 Υποκατάστημα 

 Αποθηκευτικό χώρο 

 Και ανά τρίτο.  

Οι εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο 

λογίζονται ως μία εγκατάσταση για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94.  Το 

θετικό είναι ότι οι εν λόγω μερίδες τηρούνται στην έδρα και δεν χρειάζεται η τήρησή 

της στην εγκατάσταση που αφορούν.  Έτσι, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται: 

- η κίνηση των μερίδων αποθήκης της έδρας (είδος, ποσότητα, αξία). 

- η κίνηση κάθε υποκαταστήματος με εξαρτημένη λογιστική (είδος, ποσότητα, 

αξία) 

- η κίνηση κάθε αποθηκευτικού χώρου (είδος, ποσότητα) 
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- τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό (ανά τρίτο, είδος, 

ποσότητα). 

Αντίθετα, το υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική οργάνωση τηρεί δικό του 

βιβλίο αποθήκης κατ’ είδος, ποσότητα και αξία. 

Γ) Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται ανά παραστατικό αγοράς, πώλησης και 

διακίνησης.  Επίσης, δίδεται η δυνατότητα να ενημερώνονται οι υπολογαριασμοί του 

94 με μια συγκεντρωτική ημερήσια εγγραφή κατά ποσότητα και αξία κατά την 

εξαγωγή, με τα στοιχεία εσόδου και τα σχετικά εκδιδόμενα δελτία αποστολής, με την 

προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ελέγχου είναι άμεση η έκθεση των καταχωρήσεων 

αυτών ανά παραστατικό αναλυτικά (ΠΟΛ 1004/2013, παράγραφος 9, άρθρο 4). 

 

3.8 Χρόνος ενημέρωσης των υπολογαριασμών του 94. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ενημέρωσης του λογαριασμού 94 με τα παραστατικά 

(ΠΟΛ.1004/2013, άρθ.4, παρ.8): 

1) Για τις αγορές και τις πωλήσεις κατά ποσότητα και αξία στον χρόνο 

ενημέρωσης των ημερολογίων, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και 

όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.. 

2) Και για το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων καθώς και το κόστος των 

αναλωθεισών υλών τίθενται στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, 

δηλαδή άπαξ του έτους και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, όταν δεν τηρείται η ομάδα 9 ή τηρείται αυτή σε 

ετήσια βάση. 

 

3.9 Τήρηση λογαριασμού 94 χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. 

Ο Κ.Φ.Α.Σ. σε αυτό το σημείο δίνει στον υπόχρεο εύρος κινήσεων, καθώς έχει 

το δικαίωμα τα δεδομένα του λογαριασμού 94 (ΠΟΛ.1004/2013, άρθ.4, παρ.8): 

- Να αποτυπώνονται – εκτυπώνονται σε αθεώρητα χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά έντυπα, ή 
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- Να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης χωρίς την 

υποχρέωση εκτύπωσής τους, αλλά με την προϋπόθεση της δυνατότητας 

άμεσης προσκόμισής τους σε πρώτη ζήτηση από τον έλεγχο. 

94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

94.20 Εμπορεύματα 

          94.20.00 Εμπορεύματα στις αποθήκες 

          ----------- 

          94.20.97 Εμπορεύματα σε τρίτους 

          94.20.98 Εκπτώσεις επί αγορών 

 

94.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 

          94.21.00 Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες 

          ----------- 

          94.21.01 Προϊόντα ημιτελή στις αποθήκες 

          ----------- 

          94.21.97 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτους 

 

94.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 

          94.22.00 Υποπροϊόντα στις αποθήκες 

          ----------- 

          94.22.97 Υποπροϊόντα και υπολείμματα σε τρίτους 

 

94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο 

της κατεργασίας) 

          94.23.00 Παραγωγή  

          ----------- 

          94.23.97 Προϊόντα κλπ. υπό κατεργασία σε τρίτους 

          94.23.98 Παραγωγή σε εξέλιξη για λογ/σμό τρίτων (φασόν) 

 

94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας 

          94.24.00 Α΄ & Β΄ ύλες – Υλικά συσκευασίας 

          ----------- 
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          94.24.97 Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας σε τρίτους 

          94.24.98 Εκπτώσεις επί αγορών 

 

94.25 Αναλώσιμα υλικά 

          94.25.00 Μικρά εργαλεία 

          94.25.01 Λιγνίτης 

          94.25.02 Πετρέλαιο 

          94.25.03 Μαζούτ 

          94.25.04 Λοιπά καύσιμα – Λιπαντικά 

          94.25.05 Διάφορα αναλώσιμα υλικά 

          94.25.06 Οικοδομικά υλικά 

          ----------- 

          94.25.97 Αναλώσιμα υλικά σε τρίτους 

          94.25.98 Εκπτώσεις αγορών 

 

94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 

          94.26.00 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 

         ---------- 

          94.26.97 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων σε τρίτους 

          94.26.98 Εκπτώσεις αγορών 

 

94.27 ----------- 

 

94.28 Είδη συσκευασίας 

          94.28.00 Είδη συσκευασίας 

          ----------- 

          94.28.50 Επιστρεπτέα είδη συσκευασίας σε τρίτους 

          ----------- 

          94.28.97 Είδη συσκευασίας σε τρίτους 

          94.28.98 Εκπτώσεις αγορών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Αποτελεί στοίχημα για την φορολογική διοίκηση η επιτυχής εφαρμογή ενός σύγχρονου και 

αποτελεσματικού κώδικα που θα λειτουργήσει καταλυτικά για την βελτίωση των οικονομικών 

της χώρας,  για μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

και για μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.  Επί της ουσίας «δεν πρόκειται για πλήρη 

κατάργησή του Κ.Β.Σ., αλλά για απλοποίησή του, αφού με τον Κ.Φ.Α.Σ. παραμένουν οι 

περισσότερες διατάξεις και αποφάσεις του παλαιού Κ.Β.Σ. που αναδιατυπώνονται και 

συγχωνεύονται σε 14 νέα άρθρα (από 39 του Κ.Β.Σ.)» (www.tax-analysis.blogspot.com, 

16/11/2012, άρθ. από ‘Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ’, σελ.22).  Είναι όμως αναγκαίο, να είναι 

κατανοητό και να γίνει αποδεχτό από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους 

(λογιστές, οικονομολόγους, επιχειρηματικό κόσμο κ.τ.λ.) που επηρεάζονται άμεσα από την 

φορολογική μεταρρύθμιση.  Οι κινήσεις προσαρμογής των νέων δεδομένων στην οικονομική 

ζωή της χώρας θα πρέπει να είναι μεθοδικές.  Χρειάζεται η ενημέρωση από πλευράς Πολιτείας 

να είναι ολοκληρωτική, σε όλα τα επίπεδα και μέσο όλων των διαθέσιμων οδών που διαθέτει 

(διαδίκτυο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, οργάνωση σεμιναρίων κ.τ.λ.).  Με αυτό τον τρόπο όλοι 

θα γνωρίζουν για κάθε νέα μεταβολή το πώς και το γιατί συντελείται, για τον βαθμό που τους 

επηρεάζει, καθώς και το τι χρειάζεται να ενεργήσουν για να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.  

Επίσης, αποφεύγονται τυχόν αρνητικές αντιδράσεις για κάτι νέο, που είναι αμφίβολο αν μπορεί 

να εφαρμοστεί και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, όταν δεν είναι ευρέως 

γνωστά τα θετικά του χαρακτηριστικά. 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται καλή οργάνωση και συντονισμός των 

υπηρεσιών που συνεργάζονται για την μελέτη, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του.  Ανέκαθεν  

στον τομέα του προγραμματισμού έπασχαν οι σχετικές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.  

Πως είναι δυνατόν να δοκιμάζεις ένα τέτοιο εγχείρημα, χωρίς να έχεις εξετάσει όλες τις 

παραμέτρους των μέτρων που λαμβάνεις;  Αυτή την αδυναμία δείχνει η βιομηχανία των 

διευκρινιστικών εγκυκλίων που λαμβάνει χώρα από την αρχή της εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ..  Ο 

συνεχής καταιγισμός από νέες ΠΟΛ, δημιουργούν σύγχυση και αποτελούν τροχοπέδη στην 

ομαλή λειτουργία των συναλλαγών, αφού δύσκολα αφομοιώνονται οι νέοι κανόνες που 

http://(www.tax-analysis.blogspot.com/
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εισάγονται από τον Κώδικα. 

     Πρωτεύοντα ρόλο στην ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος  κατέχει ο εκσυγχρονισμός του 

μηχανογραφικού συστήματος της φορολογικής διοίκησης.  Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία 

του γνωστού εδώ και χρόνια TAXIS 2 ή νέο ΤΑXIS, με τα ελεγκτικά προγράμματα που θα 

λειτουργούν επικουρικά, θα δίνουν ένα πλήθος πληροφοριών που με μεθοδευμένη αξιολόγηση, 

θα μπορούν στο μέλλον να αξιοποιούνται ανάλογα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.  Ο Κ.Φ.Α.Σ. 

στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του, στην πλήρη μηχανοργάνωση όχι μόνο των 

υπηρεσιών αλλά και των συναλλασσομένων, γεγονός που προϋποθέτει κόστος και για τα δύο 

μέρη.  Από πλευράς Κράτους είναι αναγκαίο να δοθούν κίνητρα οικονομικά και φορολογικά 

στους επιτηδευματίες για ανανέωση του εξοπλισμού τους (π.χ. αν προωθηθεί η on line σύνδεση 

των ταμειακών μηχανών με το TAXIS), ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν άμεσα στις 

τεχνολογικές απαιτήσεις του νέου συστήματος.  Μπορεί να δαπανηθούν άμεσα μεγάλα ποσά, 

δυσεύρετα για την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, η ολοκλήρωση όμως της 

μηχανοργάνωσης θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πολλαπλά οφέλη.  Η πικρή 

αλήθεια είναι ότι δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά και χάθηκε πολύτιμος χρόνος από τις πολιτικές 

ηγεσίες τα προηγούμενα χρόνια, σε αντίθεση με την υπερπροσπάθεια που παρατηρείται σήμερα 

για να αλλάξουν και να ολοκληρωθούν όλα σε λίγους μόνο μήνες, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις 

και των εξωτερικών δανειστών για γρήγορα αποτελέσματα στην οικονομία.  Αυτό πολλές φορές 

δημιουργεί μεγαλύτερη αναταραχή στις υπηρεσίες και σύγχυση στους φορολογούμενους, καθώς 

συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Κεντρική 

Διοίκηση για την ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών εφαρμογών και ιδιαίτερα αυτών που 

έχουν σχέση με το διαδίκτυο με το οποίο ο φορολογούμενος καλείται πλέον να έρχεται σε 

άμεση επαφή με τις φορολογικές υπηρεσίες.  Συχνά, λοιπόν τίθεται θέμα 

αναποτελεσματικότητας του συστήματος από την πλευρά των επαγγελματικών ομάδων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο και όχι μόνον, αφού ξοδεύεται άσκοπα χρόνος και χρήμα για 

την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους, με κίνδυνο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν 

πλήρως στις προθεσμίες που θέτει η Διοίκηση.  Επιπροσθέτως, συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο 

οι αρμόδιοι υπάλληλοι να μην είναι έγκαιρα ή πλήρως ενημερωμένοι από την Υπηρεσία τους 

για επερχόμενες αλλαγές και έτσι να εμφανίζονται καθυστερήσεις, λάθη και προστριβές με τους 

φορολογούμενους κατά την ώρα των συναλλαγών.  Αποτελεί μονόδρομο η ολοκλήρωση της 

μηχανογράφησης των διαδικασιών, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να επιτευχθούν τέσσερις 

σημαντικοί στόχοι για την φορολογική διοίκηση, που είναι: 
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 η αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ. από χρονοβόρες, μη ανταποδοτικές και δαπανηρές 

γραφειοκρατικές εργασίες,  

 η εξοικονόμηση προσωπικού για ελεγκτικές εργασίες,  

 η αποτελεσματική και μεθοδική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής  

 και η καταπολέμηση της διαφθοράς με την αποφυγή της απευθείας επαφής ελεγκτή και 

ελεγχόμενου με τις περαιτέρω αρνητικές καταστάσεις που μπορεί αυτό να επιφέρει. 

     Πάντως αποτελεί ευκαιρία για τον φορολογικό νομοθέτη να προσπαθήσει να εκσυγχρονίσει 

και να εμπλουτίσει με νέα δεδομένα τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ., πλησιάζοντας ακόμη 

περισσότερο τις διατάξεις που εισάγουν τα Δ.Λ.Π., τα οποία και συνεχώς μεταβάλλονται για να 

είναι επίκαιρα.  Ιδιαίτερα,  όπως υποστηρίζει και ο Ε. Σακέλλης (σελ. 11, 2013), “επιβάλλεται η 

προσαρμογή των κανόνων αποτίμησης που προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ. στα πλαίσια που θέτουν τα 

Δ.Λ.Π.. Έτσι «με την προσαρμογή των κανόνων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του 

Ε.Γ.Λ.Σ.  προς τους κανόνες αποτίμησης που θεσπίζουν τα Δ.Λ.Π., το Ε.Γ.Λ.Σ. θα αποτελέσει 

τη βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας 

μας και θα επιτύχουμε με ελάχιστο λογιστικό κόστος να μετατρέπουμε τις καταστάσεις αυτές, 

σε καταστάσεις σύμφωνες με τα Δ.Λ.Π., δηλαδή καταστάσεις απόλυτα συγκρίσιμες χρονικά και 

τουλάχιστον, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»”.  Με λίγα λόγια είναι ευκαιρία να αξιολογηθούν και 

να περιληφθούν στην νέα νομοθεσία, στοιχεία των κανόνων του Ε.Γ.Λ.Σ. και των κανόνων των 

Δ.Λ.Π., έτσι ώστε να γίνει ένα πάντρεμα εκατέρωθεν και να βγει ένα νέο πλαίσιο 

προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της οικονομικής ζωής. 

Οι πληροφορίες που αντλούνται από ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό λογιστικό 

σύστημα, σε συνδυασμό με τον βαθμό της επιτυχούς προσαρμογής του στα νέα δεδομένα που 

επιφέρουν στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, οι συνεχείς μεταβολές της 

φορολογικής νομοθεσίας, εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα και την επιτυχή περαιτέρω πορεία 

της.  Αυτό ακριβώς είναι και το μέλημα ενός καλά οργανωμένου και καταρτισμένου στελέχους 

μιας οικονομικής μονάδας.  Πρέπει να πληροφορείται, να αξιολογεί, να αποφασίζει και να 

υλοποιεί τις κατάλληλες πολιτικές.  Γι’ αυτό, ειδικά σήμερα, απαιτείται εκγρήγορση από 

πλευράς λογιστών,  οικονομικών συμβούλων και των υπολοίπων στελεχών που καθορίζουν την 

πορεία της οικονομικής μονάδας, καθώς χρειάζεται συνεχής και εκτενής ενημέρωση, για τα 

θέματα και τις αλλαγές που πραγματεύεται ο νέος Κώδικα μέχρι αυτός να οριστικοποιηθεί στην 

τελική του μορφή.  Μόνο έτσι θα αποφευχθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις από 

έλλειψη γνώσης για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, ενώ θα μπορούν να αντιμετωπίσουν 
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άμεσα και αποτελεσματικά κάθε νέα πρόκληση. 

Είναι δεδομένο πως όσο πιο απλοποιημένο και αξιόπιστο γίνεται το φορολογικό σύστημα, 

τόσο πιο σταθερό και ασφαλές γίνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, γεγονός που αποτελεί 

σημάδι ανάπτυξης για μια οικονομία.  Αυτό, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί με την μείωση 

των γραφειοκρατικών εμποδίων, ξεπερασμένων πρακτικών και άνευ ουσίας ενεργειών, μέσω 

της τελειοποίησης του Κώδικα.  Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 κρύβονται  

μελλοντικές ενέργειες που αν τελεσφορήσουν θα δώσουν νέα δυναμική και ελευθερία κινήσεων 

στις επιχειρήσεις.  Ήδη κινήσεις όπως η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων, ισοζυγίων και 

γενικού-αναλυτικών καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησής τους, σταδιακής κατάργησης των 

πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και της κατάργησης της θεώρησης όλων των 

στοιχείων που δρομολογείται, μαζί με τις επιμέρους μεταβολές που έχουν λάβει χώρα και που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην παραπάνω εργασία, αποτελούν θετικά δείγματα που οδηγούν 

στην σωστή κατεύθυνση. 

Ένα άλλο σημείο που θα έπρεπε να τονιστεί, είναι ότι κάθε αλλαγή θα πρέπει να έχει 

μελετηθεί έτσι ώστε να συντελείται και ανάλογη πρόοδος στον τρόπο διεξαγωγής του 

ελεγκτικού έργου της φορολογικής διοίκησης.  Είναι αναγκαίο να δημιουργούνται εκείνες οι 

ασφαλιστικές δικλείδες ασφαλείας που δεν θα επιτρέψουν να υπάρξουν κενά κατά την 

εφαρμογή των νέων διατάξεων.  Θα πρέπει να επιστρατευθούν τέτοιες τεχνικές ελέγχου που να 

συνδυάζουν εγκυρότητα, ευχρηστία και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.  Δυστυχώς η πολυνομία 

και η ελλιπείς ερμηνεία των νόμων δημιουργούν συχνά προβλήματα στο ελεγκτικό έργο.  Είναι 

σημαντικό οι διατάξεις να είναι ξεκάθαρες και να μην εμφανίζουν σημεία δυσνόητα και 

διφορούμενα κατά την ερμηνεία τους.  Εδώ, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η αρμόδια επιτροπή  

για την μελέτη του Κώδικα, την εμπειρία των φορολογικών διοικήσεων και των άλλων 

ευρωπαϊκών κρατών που θεωρούνται πρωτοπόρα, πιο αποτελεσματικά και πιο εξελιγμένα στο 

νομοθετικό τους πλαίσιο και σε θέματα εφαρμογής του, να τα αξιολογήσει και να προσαρμόσει 

στα ελληνικά δεδομένα κάθε τι που θα θεωρήσει αναγκαίο για την διόρθωση των παραπάνω 

κακώς κειμένων.   

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και το χρονικό σημείο μέσα στον οποίο δοκιμάζεται να 

εφαρμοστεί αυτή η νομοθετική μεταρρύθμιση, καθώς η χώρα ταλανίζεται από μια πρωτόγνωρη 

οικονομική κρίση και τέτοιας κλίμακας μεταβολές αν και θεωρούνται αναγκαίες, αποτελούν 

στοίχημα για το αν θα τελεσφορήσουν και κάθε βήμα θα πρέπει να γίνεται με ακόμη 

μεγαλύτερη προσοχή.  

Αν όλα πάνε κατ’ ευχή και επιτευχθεί η ολοκληρωτική εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 
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Απεικόνισης Συναλλαγών με τις τελικές προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής, από 1/1/2014 τα 

οφέλη μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, της πλήρους εκμετάλλευσης της τεχνολογίας 

και του επαναπροσδιορισμού και της επαναξιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών των 

κανόνων του Κώδικα, θα είναι πολλαπλά και για το Κράτος, αλλά και για τους 

συναλλασσόμενους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

  



94 
 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. Ε. 4130/Πολ.111/21.3.1988 για τον 

ποσοτικό φορολογικό έλεγχο των αποθεμάτων ορίζονται τα κάτωθι: 

o Κατά την ποσοτική επαλήθευση των αγαθών πρέπει να επιλέγονται 

είδη που να διαφέρουν σαφώς άλλων παρομοίων, για να μην υπάρχει 

σύγχυση.  Ακόμη αν είναι δυνατό να ελέγχονται είδη που είναι 

σχετικώς καινούρια στην επιχείρηση. 

o Να ζητούνται όλα τα παραστατικά φορολογικά στοιχεία τόσο των 

αγαθών που ήρθαν στην επιχείρηση (τιμολόγια, δελτία αποστολής, 

κλπ) όσο και των αγαθών που έφυγαν από την επιχείρηση (τιμολόγια, 

δελτία αποστολής, αποδείξεις). 

o Να θεωρούνται τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης για να μην 

καλύπτονται εκ των υστέρων τυχόν πλεονάσματα που θα προκύψουν 

κατά την καταμέτρηση των αγαθών. 

o Στις περιπτώσεις που γίνεται ποσοτική καταμέτρηση, είναι απαραίτητο 

να συντάσσεται πρωτόκολλο ποσοτικής καταμέτρησης.  Σε αυτό θα 

αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών, ο τόπος και ο χρόνος 

που συντάσσεται, τα στοιχεία της επιχείρησης και του παρισταμένου 

εκπροσώπου της, περιγραφή του είδους και της ποσότητας των 

καταμετρηθέντων ειδών και τυχόν άλλα στοιχεία. 

o Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον εκπρόσωπο 

της επιχείρησης, που έλαβε μέρος στην καταμέτρηση.  Αντίγραφο 

αυτού να παραδίδεται στην επιχείρηση. (Ε. Σακέλλης, σελ. 523-524, 

2013). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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Διαφορές μεταξύ του Δ.Λ.Π. 2 με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Δ.Λ.Π. 2 Ε.Γ.Λ.Π. 

1. Τα αποθέματα που είναι βιολογικά 

στοιχεία, αποτιμούνται σε εύλογες 

αξίες μέχρι τη συγκομιδή, αλλά τα 

ίδια στοιχεία, όπως και τα ορυκτά, 

μετά τη συγκομιδή, μπορούν να 

παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες 

ή καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, αν 

υπάρχουν συμβόλαια που εγγυώνται 

τη διάθεσή τους με συγκεκριμένες 

τιμές.  Ανάλογη εξαίρεση ισχύει και 

για τους διαπραγματευτές 

εμπορευμάτων σε χρηματιστήρια. 

  

2. Η αποτίμηση γίνεται στο τέλος της 

χρήσης, στη μικρότερη τιμή μεταξύ 

της αξίας κτήσης και της καθαρής 

αξίας ρευστοποίησης. 

 

 

3. Η σύγκριση για την αποτίμηση 

γίνεται κατ’ αρχήν κατά είδος, αλλά 

μπορεί να γίνεται και κατά “συγγενή 

είδη”.  

 

4. Οι πρώτες ύλες κατ’ αρχήν δεν 

υποτιμούνται αν το κόστος των 

προϊόντων που προβλέπεται να 

ενσωματωθούν προβλέπεται να είναι 

μικρότερο από την καθαρή αξία 

ρευστοποίησης αυτών των 

προϊόντων. 

5. Μόνο αν η αξία κτήσης των 

προϊόντων που θα ενσωματώσουν τις 

πρώτες ύλες, προβλέπεται να είναι 

μικρότερη από την καθαρή αξία 

ρευστοποίησης αυτών των 

προϊόντων, τότε οι πρώτες  ύλες 

μπορεί να υποτιμηθούν στο κόστος 

αντικατάστασης, που είναι ανάλογο 

με την τρέχουσα τιμή των Ε.Λ.Π.. 

 

1. Τέτοιες εξαιρέσεις δεν υπάρχουν, αλλά 

ενιαίος τρόπος αποτίμησης των 

αποθεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

2. Αρχικά η σύγκριση γίνεται μεταξύ της 

αξίας κτήσης και της τρέχουσας τιμής 

και μόνο αν η καθαρή αξία 

ρευστοποίησης είναι μικρότερη από 

την τρέχουσα τιμή χρησιμοποιείται η 

δεύτερη. 

3. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο.  

Επιβάλει την σύγκριση να γίνεται κατά 

είδος. 

 

 

4. Οι πρώτες ύλες είναι αποθέματα από 

αγορά και αποτιμούνται στη μικρότερη 

τιμή ανάμεσα στην αξία κτήσης και 

την τρέχουσα τιμή τους. 

 

5. Σε κάθε περίπτωση για τις πρώτες ύλες 

γίνεται σύγκριση κατά είδος ανάμεσα 

στην αξία κτήσης και την τρέχουσα 

τιμή και αποτιμούνται στη μικρότερη 

από τις δύο. 
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Δημήτριος Ντζανάτος, (2008), «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά», Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα σελ.113-116.  

6. Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα.  Αν   

γίνει υποτίμηση των αποθεμάτων, δεν   

καταχωρείται σε λογαριασμό 

πρόβλεψης και σαν αξία κτήσης του 

αποθέματος στην επόμενη χρήση, 

εμφανίζεται το ποσό στο οποίο 

αποτιμήθηκε. 

7. Τέτοια δυνατότητα δεν παρέχονταν με 

βάση τα Ε.Λ.Π., αλλά μόνον αν η 

πραγματική δυναμικότητα ήταν 

σημαντικά μικρότερη της κανονικής, το 

πρόβλημα θα εμφανίζονταν κατά την 

αποτίμηση, στο βαθμό που η τρέχουσα 

αξία θα ήταν μικρότερη από το κόστος 

παραγωγής, οπότε μέσω της αποτίμησης 

θα εμφανίζονταν η επίδραση στο 

αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

8. Τα χρηματοοικονομικά κόστη, δεν 

επιδρούσαν στο κόστος παραγωγής. 

 

9. Δεν παρέχονταν αυτή η δυνατότητα και 

σαν κόστος θεωρούνταν το ονομαστικό 

τίμημα. 

 

 

10. Χρησιμοποιούνταν δεσμευτικά μόνο οι 

μέθοδοι που αναφέρονταν στο Ε.Γ.Λ.Σ.. 

6. Αν γίνεται υποτίμηση των 

αποθεμάτων, αυτή γίνεται με 

πρόβλεψη που μπορεί να 

αντιστραφεί στην επόμενη χρήση ή 

περίοδο. 

 

 

7.  Για τον υπολογισμό του κόστους 

των παραγόμενων, σε ότι αφορά τα 

σταθερά έξοδα, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η κανονική 

δυναμικότητα και αν η πραγματική 

δυναμικότητα αποκλίνει σημαντικά 

από την κανονική, αυτό να επιδρά 

στην κατανομή των σταθερών 

εξόδων, είτε με τη μεταφορά ενός 

μέρους τους σε έξοδα που δεν 

κοστολογούνται, αν η πραγματική 

δυναμικότητα υπολείπεται 

σημαντικά της κανονικής ή με 

δημιουργία ενός “έκτακτου εσόδου”, 

αν η πραγματική δυναμικότητα είναι 

αφύσικα μεγάλη σε σχέση με την 

κανονική. 

8. Είναι δυνατόν ορισμένα κόστη 

δανεισμού να περιλαμβάνονται στο 

κόστος των αποθεμάτων.  

9. Αν η αγορά αποθεμάτων γίνεται με 

προθεσμιακό διακανονισμό που 

προβλέπει σημαντική πίστωση από 

τον προμηθευτή, πάνω από ένα έτος, 

τότε από συνολικό ονομαστικό 

τίμημα, διαχωρίζεται το μέρος που 

αφορά τόκο και εκείνο που αφορά 

κόστος.   

10. Πρακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιαδήποτε μέθοδος υπολογισμού 

της αξίας κτήσης των αποθεμάτων, 

αρκεί να επεξηγηθεί και 

αιτιολογηθεί.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται η μέθοδος της λιανικής 

πώλησης και συγκεκριμένο κόστος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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Ο λογαριασμός 94 πιστώνεται στις 

παρακάτω περιπτώσεις, με χρέωση των 

εξής κατά περίπτωση λογαριασμών: 

92 με το κόστος των αποθεμάτων που 

αναλώνονται, όταν η αξία τους χρεώνεται 

απευθείας στους λογαριασμούς του 

λειτουργικού κόστους. 

93 με το κόστος των άμεσων υλικών 

παραγωγής, όταν καταλογίζονται 

απευθείας στους λογαριασμούς κόστους 

παραγωγής, χωρίς τη μεσολάβηση του 

λογαριασμού 92. 

94 με το κόστος των αποθεμάτων που 

διακινούνται μεταξύ τμημάτων, 

αποθηκών και των υποκαταστημάτων ή 

εργοστασίων τα οποία δεν τηρούν 

αυτοτελή αναλυτική λογιστική. 

95 με τις αρνητικές αποκλίσεις κόστους 

αγοράς, όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την 

πρότυπη κοστολόγηση και οι αποκλίσεις 

προσδιορίζονται κατά την αγορά ή 

παραλαβή π.χ. των υλικών. 

96.20 με το κόστος παραγωγής ή αγοράς 

των πωλημένων αποθεμάτων. 

97.10 με την αξία των ελλειμμάτων που 

διαπιστώνονται κατά την απογραφή, είτε 

κατά τη διάρκεια, είτε στο τέλος της 

χρήσης. 

99.02 με το κόστος των αποθεμάτων που 

αποστέλλονται σε άλλα τμήματα, 

αποθήκες ή υποκαταστήματα, τα οποία 

τηρούν αυτοτελή αναλυτική λογιστική. 

90 ή 91 με τις μειώσεις του κόστους 

αγοράς των αποθεμάτων (π.χ. εκπτώσεις 

ή επιστροφές). 

90, 98 και 99 με την αξία των 

αποθεμάτων τέλους χρήσης κατά τη 

διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος 

των λογαριασμών της αναλυτικής 

λογιστικής. 

 

Ο λογαριασμός 94 χρεώνεται στις παρακάτω 

περιπτώσεις, με πίστωση των λογαριασμών : 

90.01 κατά τη μεταφορά των αρχικών 

αποθεμάτων στους λογαριασμούς της 

αναλυτικής λογιστικής. 

90.02 κατά τη μεταφορά του οριστικοποιημένου 

κόστους αγορών, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

στους λογαριασμούς της αναλυτικής 

λογιστικής, όταν δεν προηγείται χρέωση των 

οικείων υπολογαριασμών του 91. 

91.09 με το προϋπολογισμένο κόστος των 

αποθεμάτων, όταν δεν είναι γνωστό το ακριβές 

κόστος τους. 

Υπολογαριασμών του 91, όταν προηγείται 

χρέωση των λογαριασμών αυτών κατά την 

αγορά των αποθεμάτων με σκοπό τη 

ανακατάταξη ή προομαδοποίησή τους με άλλα 

αγορασμένα αποθέματα. 

93  με το κόστος παραγωγής των έτοιμων και 

ημιτελών προϊόντων, καθώς και των 

υποπροϊόντων και υπολειμμάτων και στο τέλος 

της χρήσης ή της περιόδου λογισμού, (π.χ. στο 

τέλος κάθε μήνα κ.λ.π.) με το κόστος της 

παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτό 

προσδιορίζεται έπειτα από απογραφή. 

94  με το κόστος των αποθεμάτων που 

διακινούνται μεταξύ των αποθηκών και 

υποκαταστημάτων ή εργοστασίων όταν αυτά 

δεν τηρούν αυτοτελή λογιστική. 

95 με τις θετικές αποκλίσεις κόστους αγοράς, 

στην περίπτωση εφαρμογής πρότυπης 

κοστολόγησης, όταν οι αποκλίσεις αυτές 

προσδιορίζονται τη στιγμή της παραλαβής των 

αποθεμάτων. 

97.10 με την αξία των πλεονασμάτων που 

διαπιστώνονται κατά την απογραφή, είτε αυτή 

γίνεται κατά τη διάρκεια, είτε κατά το τέλος της 

χρήσης. 

99.01 με την αξία των αποθεμάτων που 

λαμβάνονται από άλλα κέντρα (π.χ. από άλλα 

εργοστάσια ή υποκαταστήματα κ.λ.π.), στα 

οποία τηρείται αυτοτελής αναλυτική λογιστική. 

Λειτουργία του λογαριασμού 94.  
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