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Βιβλία Επιτηδευματιών
Κατηγορίες Βιβλίων
• Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας
• Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας
• Βιβλία Πρώτης Κατηγορίας
Ειδικότερα για τα βιβλία πρώτης κατηγορίας να σημειωθεί ότι με την ΠΟΛ.
1091/14.6.2010 καταργήθηκε το άρθρο 5 του Π.Δ. 186/1992 καθώς προβλέπεται η
ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την
τήρηση βιβλίων ή εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία βιβλίων.

Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας
• Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες
• Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του
ΚΦΕ (δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, οι
συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους και οι αλλοδαπές
επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους
αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) που
ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή
ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο
εργασιών, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας
περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία.

Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας (2)
• Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι
αστικές εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις
δραστηριότητές τους, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
• Οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου
ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες που αναφέρονται παραπάνω.
• Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967
(ΦΕΚ Α' 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α' 82), καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών
αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη
φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας
• Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, καθώς
και ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο
σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τον επιτηδευματία
που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.
• Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών.
• Ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
• Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων
υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητες του τα βιβλία της
κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του όχι όμως
κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας (2)
• Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου
• Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου
• Ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων
αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως
• Ο επιτηδευματίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESΕL) θέρμανσης
• Ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας
• Όποιος διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για
τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα
έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας (3)
Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967
(ΦΕΚ Α' 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α' 82), καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών
αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη
φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Τρόπος ένταξης
Tα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
 Τήρηση Βιβλίων Δεύτερης Κατηγορίας:
•Ακαθάριστα Έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ
 Τήρηση Βιβλίων Τρίτης Κατηγορίας:
•Ακαθάριστα Έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ

Τρόπος Ένταξης (2)
Ειδικά οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι
αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την ανέγερση και
πώληση οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει κάποιο από τα παρακάτω πρόσωπα:
• ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες
• δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα
• συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους
• αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και
οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών
ωφελημάτων
• ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

Τρόπος Ένταξης (3)
•Καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο
εργασιών για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά
εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα
ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου
υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
•Όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς ασχολείται και με την κατασκευή δημόσιων ή
ιδιωτικών τεχνικών έργων, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ο κλάδος αυτός κρίνεται
αυτοτελώς με βάση τα προαναφερθέντα όρια.
•Στην περίπτωση που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών, τηρεί για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που
αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, με βάση τα
προαναφερθέντα όρια.

Τρόπος Ένταξης (4)
Να σημειωθεί ότι:
 Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του
12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κώδικα αυτού βρίσκονται με αναγωγή. Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό
τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των
αγαθών που πωλήθηκαν.
 Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία της δεύτερης
κατηγορίας κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα
αυτής δεν ανάγονται σε ετήσια.

Τρόπος Ένταξης (5)
•Ο επιτηδευματίας, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να τηρήσει
βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της
τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή,
επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του ν. 1642/1986.
•Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις νια την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, που είχε
οποιαδήποτε όπως επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

Δελτίο Αποστολής (Άρθρο 11)
Ο επιτηδευματίας εκδίδει Δελτίο Αποστολής:
•σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο
αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης,
απόδειξη παροχής υπηρεσιών)
•σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε
έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοση του
•επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του. Με έγκριση
του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή ή μη έκδοση δελτίου
αποστολής ή η έκδοση του κατά διαφορετικό τρόπο, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι
εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών.

Δελτίο Αποστολής (2)
•Κατ΄εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις
ανταλλακτικών παγίων από τον επιτηδευματία μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον
δεν αποτελούν γι’ αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την
αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται
με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.
•Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνηση
τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη
τους.
•Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη
συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με
φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα με εξαίρεση την περίπτωση αγοράς από
επιτηδευματία αγροτικών προϊόντων όπου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση διακίνησης με
σκοπό την αγορά τους ή άμεσα με την αγορά τους δελτίο αποστολής ‐ τιμολόγιο.

Δελτίο Αποστολής (3)
•Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 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, εκδίδουν δελτία αποστολής σε
περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για
λογαριασμό τους.
•Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του
κώδικα ΦΠΑ εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού,
εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη
και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία,
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα
εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά
μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.

Δελτίο Αποστολής (4)
•Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής
αγαθών που η ποσότητα τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους.
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο
αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη
λιανικής πώλησης, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίων από τον
πωλητή. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του
συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή
εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η
ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθμός του
συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
•Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα
γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των
αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι 30 ημέρες πριν από
την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα
των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή. Στο στοιχείο που
εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς
και η ακριβής ώρα παράδοσης τους.

Δελτίο Αποστολής (5)
Στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Αποστολής:
• Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη (Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη
αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο
αποστολής ως παραλήπτης αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι»)
• Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που σημειώνεται τουλάχιστον στο
πρώτο αντίτυπο
• Με τετραψήφιο αριθμό, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου
χρησιμοποιούμενου κατά τη μεταφορά των αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή
ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών
• Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν
δεν συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του
αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση.

Δελτίο Αποστολής (6)
• Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής
• Με έγκριση το προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται τα δελτία αποστολής να εκδίδονται
σε προγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία της διακίνησης των αγαθών όταν
υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες. Στην περίπτωση αυτή στο δελτίο αποστολής
αναγράφεται και η ημερομηνία που θα γίνει η μεταφορά.
• Ο σκοπός της διακίνησης
• Το είδος που διακινείται
• Η μονάδα μέτρησης
• Η ποσότητα κάθε είδους
• Το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν
για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή
διαφορετική μονάδα μέτρησης.
Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το
δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)
Η τιμή μονάδος αναγράφεται επί παράδοσης ή αποστολής νωπών οπωρολαχανικών από πρόσωπο που
παράγει τα αγροτικά αυτά προϊόντα, με σκοπό την αγορά ή την πώληση και επί αποστολής ή παράδοσης των
αγαθών αυτών από το ως άνω πρόσωπο με σκοπό την πώληση για λογαριασμό του, η. τιμή η οποία θα
επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα και η
συνολική αξία τους.

Δελτίο Αποστολής (6)
•Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και συνεχεία την
πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.
•Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών.
Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της
διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά
και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο.
•Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της
μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες
συνθήκες της μεταφοράς.
•Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο
υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής,
γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.

Τιμολόγιο (Άρθρο 12)
Τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•

Για την πώληση αγαθών
για ίδιο λογαριασμό
για λογαριασμό τρίτου
εκτός χώρας
για εισαγωγή και παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία
για άσκηση του επαγγέλματος ή της εκτέλεσης του σκοπού του Δημοσίου, των
ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων, επιτροπής ή ένωσης προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του αγρότη και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται
κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς
τον ίδιο επιτηδευματία

Τιμολόγιο (2)
3. Ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει:
•Επιδοτήσεις
•Οικονομικές ενισχύσεις
•Αποζημιώσεις
•Επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων
•Εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα
•Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου,
εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.

•Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα
Βιβλίων & Στοιχείων για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που
πραγματοποιούν σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
2 του ΚΒΣ.

Τιμολόγιο (3)
•Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο
για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται
την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για
έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
Σημείωση: Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το
πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός
του επομένου από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.

•Ο επιτηδευματίας όταν αγοράζει αγροτικά προϊόντα από πρόσωπα της παραγράφου 4
του άρθρου 2 εκδίδει δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.
Σημείωση: Αν για τη διακίνηση των προϊόντων αυτών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής από τα πρόσωπα της
παραγράφου 4 του άρθρου 2, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης αυτού αναγράφεται στο δελτίο αποστολής –
τιμολόγιο.

Τιμολόγιο (4)
Στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο:
•Η ημερομηνία έκδοσης
•Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων
•Τα στοιχεία της συναλλαγής
•Ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής που
εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο

Τιμολόγιο (5)
Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται :
Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία
Το επάγγελμα
Η διεύθυνση
Ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τιμολόγιο (6)
Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται:
Το είδος των αγαθών
Η ποσότητα
Η μονάδα μέτρησης
Η τιμή μονάδας και η αντίστοιχη αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή
Για τιμολόγια που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού εκτός από τα παραπάνω
αναγράφονται:
Τα στοιχεία της τράπεζας που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή
πιστώνει το λογαριασμό του και τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα
οποία αναφέρεται η προμήθεια. Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και
στις περιπτώσεις που παίρνει προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν.

Τιμολόγιο (7)
Πιστωτικό Τιμολόγιο Εκδίδεται:
α) Για επιστροφές πωλήσεων
Β) Εκπτώσεις πωλήσεων
γ) Λοιπές διαφορές οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκτός του
Φ.Π.Α.
Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται
αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.

Τιμολόγιο (8)
Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
•Τα στοιχεία των συμβαλλομένων
•Το είδος
•Η ποσότητα
•Η μονάδα μέτρησης
•Η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών
•Το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών
•Ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή
ή η παρεχόμενη έκπτωση
•Ο Φ.Π.Α
Χρόνος έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου
•Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα
από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που
παραλήφθηκαν τα αγαθά.

Τιμολόγιο (9)
Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου:
•Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών
στον παραλήπτη.
•Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο
εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον
αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
•Στην προαναφερόμενη περίπτωση έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της
παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτή αφορά ενδοκοινοτικές αποστολές η
παραδόσεις αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου
μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική
περίοδο των συμβαλλομένων.

Τιμολόγιο (10)
•Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος κάθε
μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου
μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
•Τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 (ένας μήνας από έκδοση δελτίου αποστολής),
επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο
χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση
ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.
•Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου
επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία
έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι
την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.

Τιμολόγιο (11)
Παροχή Υπηρεσιών:
•Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της
παροχής.
•Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται
απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.
•Το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που
παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Τιμολόγιο (12)
•Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση μέσα στην ίδια φορολογική
περίοδο που πραγματοποιήθηκε αυτή.
•Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για
συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν
αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το
χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης
των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των
συμβαλλομένων.

Τιμολόγιο (13)
•Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 δεν έχουν εφαρμογή στα παρακάτω:
•Στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και
λοιπών μηχανημάτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβίβασης
•Στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και
λοιπών συναφών
•Στις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής
ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών,
χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών
•Στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων
από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, εφόσον από τα ανωτέρω πρόσωπα εκδίδονται άλλα έγγραφα που
περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου, εκτός της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
του αντισυμβαλλομένου και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη.
•Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων
αγαθών για τον αγοραστή επιτηδευματία του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή τα
πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι
πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής
πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από
τον αντισυμβαλλόμενο.

Απόδειξη Αυτοπαράδοσης
(Άρθρο 14)
Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που
προβλέπονται από τον Κώδικα ΦΠΑ, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της
απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την
έκδοση τους αναγράφεται η ένδειξη “απόδειξη αυτοπαράδοσης”.

Απόδειξη Δαπάνης (Άρθρο 15)
•Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την
άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο
δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει
διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.
•Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή επιβατικού
αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες δεν
υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Απόδειξη Δαπάνης (2)
Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαιούχο και στα δύο
αντίτυπα, αναγράφονται:
•Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων
•Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία
•Το επάγγελμα
•Η διεύθυνση
•Ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται η
αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ
•Οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Απόδειξη Δαπάνης (3)
• Για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε διάφορα πρόσωπα, για την

επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης,
συνυφασμένης με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι
τριάντα (30) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο
και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης
δαπάνης.
•Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί
της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι
δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν.
•Επί καταβολής μισθών και ημερομισθίων με τη μεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται
υπογραφή της κατάσταση, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαιούχων της
αμοιβής, που δίδεται μία φορά με ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση
συγκεκριμένου λογαριασμού.

Έγγραφα μεταφοράς (Άρθρο 16)
Στοιχείο Διακίνησης:
• Επί μεταφοράς αγαθών από τον επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματος
του ή από τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2, με μεταφορικά μέσα
ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης, συνοδευτικό στοιχείο μεταφοράς
των αγαθών αυτών είναι το πρώτο αντίτυπο του στοιχείου διακίνησης.
• Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον
παραλήπτη τους.

Έγγραφα μεταφοράς (2)
Η έκδοση του στοιχείου διακίνησης δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
•για τις μεταφορές υλικών εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικές
επιχειρήσεις και για τις μεταφορές αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων
κλπ.), που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από
αυτές.
•για τις μεταφορές, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις, μεταλλεύματος
και υλικών που απορρίπτονται (μπάζων), από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο
σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας, εκφόρτωσης και απόρριψης, κατά περίπτωση.
•για τις μεταφορές πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από
επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους
περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.

Έγγραφα μεταφοράς (3)
•Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις για κάθε μεταφορά των προϊόντων τους
για επεξεργασία, συσκευασία ή πώληση, συνοδεύουν τα αγαθά με το πρώτο
αντίτυπο του δελτίου αποστολής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
•Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο επιτηδευματίας ή
το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 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, οι διεθνείς οργανισμοί, οι αγρότες
και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις παραδίδουν στο μεταφορέα ή το μεταφορικό
γραφείο τα στοιχεία διακίνησης, που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοση
τους στον παραλήπτη.

Έγγραφα μεταφοράς (4)
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση στοιχείων
διακίνησης, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο
ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται:
•Το ονοματεπώνυμο
•Το επάγγελμα
•Η διεύθυνσή του
•Τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη
•Ο τόπος προορισμού
•Συνοπτική περιγραφή των ειδών.

Έγγραφα μεταφοράς (5)
Φορτωτική:
Ο μεταφορέας ή το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, εκδίδει κατά την
παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση
του μεταφορικού μέσου, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη
σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
•Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και
παραμένει στο μεταφορέα.
•Το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή.
•Το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σ' αυτόν που
καταβάλλει τα κόμιστρα.
•Το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.

Έγγραφα μεταφοράς (6)
• Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του
διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του
μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης
ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της
προηγούμενης ημέρας. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής μπορεί
να παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για
όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί
από τον έλεγχο.
•Για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, όταν η
φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση αποστολής
αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος και
την ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών και τον τόπο του προορισμού τους. Το ένα
αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση της
συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται αντίγραφο των
τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν, αναγράφεται μόνον ο αριθμός κάθε
φορτωτικής, το συνολικό βάρος των αγαθών που μεταφέρονται και ο συνολικός αριθμός
των δεμάτων.

Έγγραφα μεταφοράς (7)
•Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
•το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
•το επάγγελμα
•τη διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή
•τη διεύθυνση του παραλήπτη των αγαθών
•τον Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τα κόμιστρα
•την ημερομηνία
•την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς από το μεταφορέα
•τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής
•τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών
•το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα
•τους αριθμούς των δεμάτων
•το είδος κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών
•το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς
•τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, προκειμένου
περί θαλασσίων μεταφορών

Έγγραφα μεταφοράς (8)
•Όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ’
εντολή μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική
αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα.
•Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του.
•Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.
• Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές
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.

Έγγραφα μεταφοράς (9)
Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και
το ένα αντίτυπο της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται:

α) επί μεταφοράς αποσκευών:
•τουλάχιστον το κόμιστρο
β) επί μεταφοράς μικροδεμάτων:
•τα στοιχεία του φορτωτή
•τα στοιχεία του παραλήπτη
•το είδος κατά γενική κατηγορία
•η ποσότητα των αγαθών
•το κόμιστρο

Έγγραφα μεταφοράς (10)
γ) επί αστικών μεταφορών:
•τα στοιχεία του φορτωτή
•τα στοιχεία του παραλήπτη
•το είδος κατά γενική κατηγορία
•η ποσότητα των αγαθών
•το κόμιστρο
•ο αριθμός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα
•η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου
δ) επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα:
•α στοιχεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού.

Έγγραφα μεταφοράς (11)
Διορθωτικό Σημείωμα Μεταφοράς:
Ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας εκδίδει διορθωτικό
σημείωμα μεταφοράς σε τρία αντίτυπα στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν επιστρέφει ποσό κομίστρων
β) όταν κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν ποσοτικές
διαφορές
γ) σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά τρόπο, τόπο και χρόνο
διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική.

Έγγραφα μεταφοράς (12)
Στο σημείωμα αυτό, που υπογράφεται από το μεταφορέα και τον παραλήπτη,
γράφονται τα εξής στοιχεία:
•τα στοιχεία του μεταφορέα, του φορτωτή ή αποστολέα
•τα στοιχεία του παραλήπτη
•ο αριθμός της φορτωτικής
•οι διαφορές που διαπιστώθηκαν
•το ποσό της διαφοράς των κομίστρων
•Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή αποστολέα.
•Το δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον παραλήπτη
•Το τρίτο αντίτυπο παραμένει ως στέλεχος

Έγγραφα μεταφοράς (13)
•Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί διεθνείς μεταφορές οδικές, σιδηροδρομικές,
θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει γι' αυτές τις μεταφορές άλλα ισοδύναμα με τα
παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες
έχει προσχωρήσει και η χώρα μας.
•Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές δύναται να
αναθέτει την έκδοση των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, εφόσον
πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται
ο αντιπρόσωπος του ή ο πράκτορας του.

Έγγραφα μεταφοράς (14)
•Επί μεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, που
προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, μπορεί να
εκδίδεται μία συγκεντρωτική φορτωτική κατά αποστολέα για κάθε μεταφορά, αντί της
έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό
κόμιστρο καταβάλλεται στο μεταφορέα από το φορτωτή.
•Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το
επάγγελμα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόμιστρο
αριθμητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του μεταφορικού μέσου, καθώς
και για κάθε παραλήπτη ο αριθμός και το είδος του συνοδευτικού φορολογικού
στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών που προορίζονται γι'
αυτόν και ο τόπος προορισμού(εκφόρτωσης).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
•Άρθρο 17 Π.Δ. 186/1992

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
Η ενημέρωση των βιβλίων δεύτερης κατηγορίας γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η)
ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση
δικαιολογητικού.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (2)
Η ενημέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας γίνεται:
α) του ή των ημερολογίων μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από
την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων
από τη διενέργεια τους.
β) του συγκεντρωτικού ημερολογίου, όταν τηρείται, του γενικού καθολικού και των
αναλυτικών καθολικών, εντός του επομένου μήνα, και προκειμένου για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι και την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα.
γ) του βιβλίου αποθήκης ποσοτικά, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή ή την
παράδοση ή άλλου είδους διακίνηση του αγαθού. Η αξία συμπληρώνεται μέχρι τη
δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου
αξίας.
δ) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού
Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του
Ισολογισμού.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (3)
•Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς
αγαθών πριν από την παραλαβή τους η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την
παραλαβή των αγαθών.
•Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν
ακόμη παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου
αγορών και του βιβλίου εσόδων ‐ εξόδων ή σε μεταβατικούς λογαριασμούς των βιβλίων
τρίτης κατηγορίας, οι οποίοι τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών.
•Τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5
του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν
εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το
τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μη τηρήθηκαν για τη χρήση
που αφορούν.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (4)
Βιβλία Υποκαταστήματος:
Όταν στο υποκατάστημα τηρούνται ιδιαίτερα βιβλία, τα δεδομένα τους μεταφέρονται
στα βιβλία της έδρας:
α) Το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα υποβολής των κατά
περίπτωση φορολογικών δηλώσεων, όταν σε αυτό τηρούνται βιβλία δεύτερης
κατηγορίας.
β) για τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας όταν στο υποκατάστημα
τηρούνται βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα εντός της
προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού, όταν στο υποκατάστημα τηρούνται βιβλία
από τα οποία δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα μέχρι τη δέκατη πέμπτη
(15η) ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις ή οι συναλλαγές.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (5)
•Με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας παρατείνεται για μία φορά εντός
της διαχειριστικής περιόδου η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι πενήντα
ημέρες και όχι πέραν από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος ή το χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού όταν τηρούνται βιβλία Γ΄
κατηγορίας.
•Με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και με τις ίδιες προϋποθέσεις η ανωτέρω
προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων μπορεί να παραταθεί και πέραν των πενήντα
ημερών ή και για κάθε επόμενη, πέραν της πρώτης φοράς, εντός της ίδιας διαχειριστικής
περιόδου.
•Η παράταση αυτή δε συνεπάγεται παράταση των προθεσμιών υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (6)
Βιβλίο Απογραφών:
•

Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή
σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου μήνα.

•

Επί νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/ 1994 που έχουν τεθεί σε
εκκαθάριση, η καταγραφή των αποθεμάτων γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (7)
Ισολογισμός και κλείσιμο αυτού:
Οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού, περατούνται:
α) εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για:
•ατομικές επιχειρήσεις,
•προσωπικές εταιρείες,
•εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
• κοινοπραξίες,
•κοινωνίες του Αστικού Κώδικα
•αστικές εταιρείες

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (8)
β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για:
•ανώνυμες εταιρείες
•συνεταιρισμούς
•δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις
γ) εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για:
•αλλοδαπές επιχειρήσεις
•επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία
•Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (9)
Η ενημέρωση των πρόσθετων βιβλίων γίνεται:
α) του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής, με την παραλαβή των αγαθών
β) του βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας), με την είσοδο του πελάτη με αναγραφή και
της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης του
γ) του μητρώου μαθητών, με την εγγραφή του μαθητή
δ) του βιβλίου επενδύσεων μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος ή κλεισίματος του ισολογισμού όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας
ε) του βιβλίου ασθενών με την είσοδο και έξοδο του ασθενή και εντός της επομένης με
τα λοιπά δεδομένα,
στ) του βιβλίου μεριδολογίου γιατρών εντός της επόμενης της ειδικής ιατρικής
περίθαλψης του ασθενή

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (10)
ζ) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, μόλις τελειώσει ή εξέταση και πριν την αποχώρηση του
ασθενή
η) του βιβλίου πελατών, μόλις αρχίσει η παροχή υπηρεσίας
θ) του βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών, με την έναρξη και τη λήξη του μαθήματος ή της
εξέτασης
ι) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών των γιατρών και οδοντιάτρων με την είσοδο του ασθενή
στο χώρο της εξέτασης
ια) του βιβλίου αποθήκευσης, εντός της μεθεπόμενης της εισαγωγής και εξαγωγής των
αγαθών
ιβ) Του βιβλίου στάθμευσης με την είσοδο και έξοδο του οχήματος
ιγ) του βιβλίου εισερχομένων, όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του
και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής και με την έξοδο του
οχήματος
ιδ)του βιβλίου κίνησης οχημάτων με την αναχώρηση και επιστροφή κάθε οχήματος, για
οποιονδήποτε σκοπό

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (11)
ιε) του βιβλίου διάθεσης λαχείων, με την παραλαβή των λαχείων κάθε κλήρωσης
ιστ) του βιβλίου εισερχομένων, της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 5 του άρθρου 10, με
την είσοδο και έξοδο του σκάφους.
ιζ) του βιβλίου πελατών, της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10, με την
έναρξη της παροχής υπηρεσίας.
ιη) του βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών με την παραλαβή και παράδοση αυτών,
ιθ) του βιβλίου στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών, της περίπτωσης ιστ' της παραγράφου 5
του άρθρου 10, με την είσοδο και έξοδο του σκάφους
κ) του βιβλίου έργων, των εκμεταλλευτών αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων της
περίπτωσης ιζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10, με την έναρξη του έργου και σε
περίπτωση ωριαίας αμοιβής με την έναρξη και λήξη της εργασίας.
κα) του βιβλίου ή δελτίου εντολών με τη λήψη της εντολής.
κβ) του βιβλίου επισκευής αγαθών με την παραλαβή των αγαθών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
•Άρθρο 18 Π.Δ. 186/1992

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ):
•Η καταχώρηση στα βιβλία και στα στοιχεία γίνεται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση
Η/Υ ή με άλλη μηχανή, χωρίς κενά διαστήματα επεγγραφές, παραπομπές στο περιθώριο
ή ξέσματα.
•Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής το ποσό και το κείμενο που διορθώνεται ή
διαγράφεται πρέπει να διαβάζεται με ευχέρεια.
•Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει
να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε
δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (2)
•Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω
απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με
επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.
•Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη
εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων
επιταγών.
•Κατ’ εξαίρεση των προαναφερομένων, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων
ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (3)
•Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά
και μόνο εξοφλούνται επίσης μερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας
χιλίων (1.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από
πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται
από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω
αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών για
λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του
Κώδικα αυτού μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας.
•Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (4)
•Τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή
τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα
αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή
τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων.
•Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει
υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως
στέλεχος.
•Ο επιτηδευματίας μπορεί, για τις ανάγκες των συναλλαγών ή για οργανωτικούς λόγους,
να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα, εφόσον σε κάθε
αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του. Ειδικά αν πρόκειται
για στοιχείο διακίνησης αγαθών στα επιπλέον εκδιδόμενα αντίτυπα αναγράφεται κάτω
από τον τίτλο του στοιχείου η ένδειξη «Δεν αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς». Επίσης
μπορεί στο περιεχόμενο των στοιχείων να προσθέτει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
κρίνει αναγκαίο.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (5)
Όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα :
•τον τίτλο τους
•το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
•το επάγγελμα του υπόχρεου σε έκδοση
•την διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση
•τον Α.Φ.Μ.
•την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας
•Στα στοιχεία του υποκαταστήματος αναγράφεται και η διεύθυνση της έδρας με
εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (6)
•Τα βιβλία που τηρούνται σε κινητά φύλλα και όλα τα στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθμηση,
τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην
ίδια διαχειριστική περίοδο με γνωστοποίηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Η
γνωστοποίηση αυτή δεν απαιτείται για τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική
ταμειακή μηχανή.
•Επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η
χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, καθώς και
για τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού για τη
διαρκή παροχή υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία φέρουν διακριτικό σειράς
και τα βιβλία θεωρούνται με την ένδειξη «Διαρκής παροχή υπηρεσίας».
•Στα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό αναγράφεται ο τόπος και η
ημερομηνία έκδοσης τους. Επίσης επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφη ή μηχανογραφική
υπογραφή του εκδότη τους ή προσώπου που ορίστηκε από αυτόν.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (7)
•Επιτρέπεται, για τα αγαθά και τους τίτλους των λογαριασμών, η χρήση κωδικών
αριθμών στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων εσωτερικής
διακίνησης, καθώς και στην έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, όταν τηρείται
βιβλίο αποθήκης και οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής
μηχανής.
•Επίσης επιτρέπεται η χρήση κωδικών αριθμών στην έκδοση και των λοιπών στοιχείων
αξίας ή διακίνησης, εφόσον σε οποιοδήποτε χώρο του ίδιου στοιχείου περιγράφεται το
είδος που αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό.
•Η ευχέρεια της χρήσης κωδικών αριθμών παρέχεται εφόσον τηρείται θεωρημένο
μητρώο κωδικής αρίθμησης ή οι κωδικοί αριθμοί καταχωρούνται σε άλλο θεωρημένο
βιβλίο. Κατ' εξαίρεση, όταν χρησιμοποιείται διεθνές κωδικολόγιο, επιτρέπεται στα
βιβλία και στοιχεία η αναγραφή του είδους των αγαθών κατά γενική κατηγορία, με
αναγραφή και του αντίστοιχου κωδικού αριθμού ο οποίος εξειδικεύει το είδος του
αγαθού.

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και
έκδοσης των στοιχείων (8)
Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης
του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του
αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού
απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν,
φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 19 Π.Δ.
186/1992

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από
κάθε χρησιμοποίηση τους, τα παρακάτω:
α) το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου
αγορών, επί μηχανογραφικής τήρησης
β) το βιβλίο εσόδων ‐ εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του
βιβλίου εσόδων ‐ εξόδων, επί μηχανογραφικής τήρησης,
γ)τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομικές του πράξεις, το
γενικό καθολικό και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της
έδρας τηρούνται χειρόγραφα,
δ) το ισοζύγιο γενικού ‐ αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται
μηχανογραφικά,
ε) το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησής του, και τους οπτικούς δίσκους (CD ‐
ROM) στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα του βιβλίου αυτού, επί
μηχανογραφικής τήρησης του,
στ) το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών,
ζ) τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10του
Κώδικα αυτού,
η) το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των
αποθεμάτων.

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (2)
Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από
κάθε χρησιμοποίηση τους, τα παρακάτω στοιχεία:
α) το δελτίο αποστολής και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής,
β) το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας,
γ) Το τιμολόγιο που εκδίδεται για αγορά αγαθών, όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση
άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή, καθώς και το τιμολόγιο για την
παροχή υπηρεσιών.
δ) Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και την απόδειξη λιανικής πώλησης όταν δεν
εκδίδεται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής. Δεν υπόκεινται σε θεώρηση τα
εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και
αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον
φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.
ε) Τα δελτία κίνησης τουριστικών λεωφορείων.

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (3)
•Επιτρέπεται η θεώρηση στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν τα
στοιχεία αυτά εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο με
στοιχεία για τα οποία ορίζεται θεώρηση τους.
•Δεν επιτρέπεται η θεώρηση των παραστατικών, των οποίων η έκδοση και θεώρηση
προβλέπεται από μη φορολογικές διατάξεις, εκτός από συμβάσεις μίσθωσης
αυτοκινήτων.

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (4)
•Τα βιβλία του Κώδικα, για τα οποία ορίζεται θεώρηση τους, όταν δε θεωρούνται πριν
από την έναρξη χρησιμοποίησης τους είναι ως να μην τηρήθηκαν για το μέχρι τη
θεώρηση τους χρονικό διάστημα.
•Αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία είναι ο
προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ της έδρας και προκειμένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του
υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήματος.
•Ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία,
στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την
προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη
συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων
βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε
περισσότερα του ενός αντίτυπα.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 21 Π.Δ. 186/1992

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Χρόνος διαφύλαξης αυτών
•Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα
του επιτηδευματία.
•Εξαιρούνται:
•Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των λοιπών εγκαταστάσεων τα
οποία τηρούνται σε αυτές.
•Με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στη
χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας
οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με εξαίρεση στην περίπτωση αυτή
τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων.
Χρόνος διαφύλαξης αυτών (2)
•Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με
γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, τα
βιβλία και στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε άλλη εγκατάσταση τους εντός του ίδιου
νομού.
•Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκριση
του αρμόδιου προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
•Τα τηρούμενα με μηχανογραφικό τρόπο βιβλία, με γνωστοποίηση στον αρμόδιο
προϊστάμενο ΔΟΥ, μπορεί να ενημερώνονται σε άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι δεν
θα απομακρύνονται τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των
εγγραφών και τα εκτυπωμένα βιβλία θα επιστρέφονται άμεσα μετά την εκτύπωση τους
στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Χρόνος διαφύλαξης αυτών (3)
•Ειδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κώδικα
αυτού, της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113) και της
Α.Υ.Ο.1041614/324/ ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β' 305), τηρούνται στην επαγγελματική
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα.
•Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα
βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου
μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της έδρας.

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Χρόνος διαφύλαξης αυτών (4)
Τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία
αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσης
τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά
δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις
σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για
επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο
εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της
Επικρατείας.

Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων.
Χρόνος διαφύλαξης αυτών (5)
•Επιτρέπεται στους επιτηδευματίες του Κώδικα αυτού, να διαφυλάττουν τα φορολογικά
στοιχεία εκδόσεώς τους, πλην των συνοδευτικών, σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική
μορφή (οπτικοί δίσκοι CD‐ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση
από τα αντίστοιχα στελέχη, μετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
και φόρου προστιθέμενης αξίας, για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου αυτού, εφόσον υπάρχει και σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και
εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των φορολογικών στοιχείων.
•Ειδικά για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται,
προ της χρήσιμο π οίησης τους, σήμανση από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών.
•Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών
φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη σήμανσης των
ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης.

ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Άρθρο 30 Π.Δ. 186/1992

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων
• Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω το κύρος και η αξιοπιστία των
βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ δε θίγεται από τη διαπίστωση παρατυπιών ή
παραλείψεων σ' αυτά και ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να
αναγνωρίζει τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτά, κατά τον προσδιορισμό των
κατά περίπτωση φορολογικών υποχρεώσεων του επιτηδευματία.
• Οι κατά τ' ανωτέρω παρατυπίες ή παραλείψεις επισύρουν, εκτός αντίθετης ειδικής
ρύθμισης, μόνο οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις ανάλογες με το είδος και την
έκταση τους, σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τα
τηρούμενα βιβλία.

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (2)
Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο
υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών
προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων,
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων
κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης
εκείνης στην οποία εντάσσεται,
γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή
αξίας,
δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον
οριζόμενο.
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών
Αποτελεσμάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ της παραγράφου 7 του
άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς.

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (3)
•Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω συνιστούν
ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν
αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών
υποχρεώσεων.
•Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε
διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναμία
αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου
αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα
αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που
τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα,
ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα
βιβλία και στοιχεία.
Η ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναμία διενέργειας συγκεκριμένων
ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα
μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη.

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (4)
Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο
υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
α) δεν εμφανίζει στα βιβλία του έσοδα ή έξοδα ή εμφανίζει αυτά ανακριβώς ή εμφανίζει
έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο,
β) δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέματα ή καταχωρεί αυτά ανακριβώς ως
προς την ποσότητα,
γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία
ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή λαμβάνει ανακριβή
ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία,
δ) δεν εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης του, για τον επιτηδευματία
της τρίτης κατηγορίας,
ε) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα
πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ή δεν καταχωρεί σε αυτά τις
συναλλαγές ή καταχωρεί σε αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της
συναλλαγής,

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (5)
στ) δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός τακτού
ευλόγου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση το
ισοζύγιο γενικού ‐ αναλυτικών καθολικών ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων ‐
εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων ή τα θεωρημένα ημερολόγια και το
θεωρημένο βιβλίο εσόδων ‐ εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης, τα συνοδευτικά στοιχεία
των αγαθών, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτό παραστατικά, με τα
οποία ενεργούνται οι πρωτογενείς εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές
περιόδους στις οποίες αυτά αφορούν.
•Δεν εμπίπτει στην περίπτωση αυτή η μη διαφύλαξη και επίδειξη, η οποία οφείλεται σε
λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας
ζ) νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία
η) εμφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, στη μηνιαία κατάσταση του
βιβλίου εσόδων – εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών,

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (6)
θ) δεν τηρεί κατά περίπτωση τα ημερολόγια ή το ισοζύγιο του γενικού ‐ αναλυτικών
καθολικών ή το βιβλίο εσόδων ‐ εξόδων ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων
‐ εξόδων ή δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο αποθήκης ή τις καταστάσεις της
ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων ή το βιβλίο απογραφών όταν δεν
συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις.
•Οι πράξεις ή οι παραλείψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για να συνεπάγονται
εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης,
ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το
λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (7)
Δεν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια:
α) η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά,
β) οι πράξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου που αναφέρθηκαν παραπάνω,
όταν από αυτές δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα,
γ) η αποτίμηση των αποθεμάτων με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται με
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Βιβλίων &
Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή στο χρόνο που θα ζητηθεί από το
φορολογικό έλεγχο η σύνταξη κατάστασης αποτίμησης αυτών με τον τρόπο που
ορίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (8)
Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για συνολικά οικονομικά μεγέθη
μέχρι τα όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που
αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και για αξία μικρότερη ή ίση των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα μέχρι και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για αξία μικρότερη ή ίση των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων
χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.

Κύρος και αποδεικτική δύναμη
βιβλίων και στοιχείων (9)
Κατ' εξαίρεση τα οριζόμενα όρια στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν
εφαρμόζονται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για δύο (2)
συναλλαγές, στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από διαφορετικούς ελέγχους.
β) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρεις (3)
συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο.
γ) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ενός στοιχείου αξίας άνω των 880 ευρώ.
δ) Επί μη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, συναλλαγών για τις
οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα
στις παραπάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄
ε) Χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 ευρώ για κάθε
στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση
ξεπερνούν το όριο αυτό.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5 - Νόμος 2523/1997

Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ
•Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τιμωρείται με
πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.
•Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δυο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές
βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες τις γενικές και τις αυτοτελείς.

Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ (2)
Βάση Υπολογισμού Νο1 είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι
συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως ορίζεται. Το ποσό της
βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να
τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:
• Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας τριακόσια (300)
ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8
του άρθρου 5 σε τετρακόσια (400) ευρώ.
• Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας εξακόσια (600) ευρώ και για τις
αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 σε
οκτακόσια (800) ευρώ.
• Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας εννιακόσια (900) ευρώ και για τις
αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 σε
χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.

Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ (3)
•Βάση Υπολογισμού Νο2 είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι
συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις
ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με την αξία της συναλλαγής ή του στοιχείου ή
μέρους αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά περίπτωση.
•Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα
της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού.
Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό. το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το επιβαλλόμενο
πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες
ισχύει η βάση υπολογισμού Νο 2.
Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά
διαχειριστική περίοδο. ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.
Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 για
τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση

Γενικές Παραβάσεις
Για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο1 και
εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1). Κατ' εξαίρεση, για τις
πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:
α) Σε μη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους
επιτηδευματίες της Γ΄ κατηγορίας ή σε μη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού –
Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου απογραφών, καθώς και σε μη σύνταξη ή
εκπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού σε δύο (2) για όλες ή μερικές από τις παραπάνω
παραλείψεις. Σε περίπτωση επιβολής του προστίμου της περίπτωσης αυτής δεν
επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για τη μη τήρηση μητρώου πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
β) Σε μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε δύο (2) για
κάθε βιβλίο.

Γενικές Παραβάσεις (2)
γ) Σε μη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών
προδιαγραφών, σε δύο (2), ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από
αυτά.
δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία ή
στοιχεία, σε δύο (2).
ε) Σε μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά μετά από προηγούμενη
πρόσκληση σε δύο (2) και για καθεμία από τις επόμενες δύο φορές σε πέντε (5).
στ) Σε περίπτωση μη καταχώρισης της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο
βιβλίο απογραφών σε τρία (3).
ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20
μετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και στις
περιπτώσεις παράλειψης καταχώρισης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβούς καταχώρισης
της αξίας σε τρία (3), εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν μεγέθη
συνολικής αξίας πάνω από 14.673 € ανά κατάσταση.

Γενικές Παραβάσεις (3)
Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο
υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης
εμπρόθεσμης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου υποβάλλει
εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη ανά κατάσταση είναι
μέχρι του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, οπότε εφαρμόζεται συντελεστής
βαρύτητας ίσος με τη μονάδα. Ο συντελεστής βαρύτητας των προηγούμενων εδαφίων
ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 ή
της εκπρόθεσμης υποβολής του, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την προθεσμία
υποβολής.
η) Σε περίπτωση μη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε πέντε (5).
θ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου με θετικές
ενέργειες, σε πέντε (5).
ι) Σε μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών ή σε μη επίδειξη αυτού στο
φορολογικό έλεγχο μετά από προηγούμενη πρόσκληση σε πέντε (5) για κάθε οικοδομή.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 1
Οι παρακάτω περιπτώσεις, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες
εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1).
α) Η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ειδικά
η μη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων συνιστά αυτοτελή παράβαση ανεξάρτητα
από το ύψος της αξίας αυτού. Ως παράλειψη έκδοσης στοιχείου λογίζεται και η μη
καταχώριση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας. Κατ’ εξαίρεση η μη έκδοση
δελτίων αποστολής από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θεωρείται γενική
παράβαση, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10
του άρθρου αυτού. Επίσης, κατ’ εξαίρεση η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης θεωρείται
γενική παράβαση, εφόσον έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία στοιχείο αξίας για
την ίδια συναλλαγή από τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 1 (2)
β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ
παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε
έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκδοθέντα
φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ καταλογίζεται μια γενική παράβαση με
συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
πριν από οποιονδήποτε έλεγχο. Τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν
αναλόγως και όταν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων.
γ) Η μη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή σε καθένα από τα στοιχεία που
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση ά του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας, καθώς
και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, του είδους, της ποσότητας και της αξίας ή της
αμοιβής. Ειδικά, σε περίπτωση μη αναγραφής του ονοματεπώνυμου σε αποδείξεις
λιανικής πώλησης, όταν αυτές αφορούν πωλήσεις αγαθών, εκπιπτόμενες στη φορολογία
εισοδήματος, θεωρείται γενική παράβαση.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 1(3)
δ) Η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου,
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α' και γ'.
ε) Η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση,
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ'.
στ) Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.
ζ) Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου
απογραφής. Κατ' εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περιπτώσεων δ',
ε' και στ' θεωρούνται γενικές μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς, κατά περίπτωση,
οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ.
η) Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν
το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που
καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η μη καταχώρηση στα
πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία
εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 1(4)
θ) Η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα
(50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών για όσο χρόνο
ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα
σε ανώτερη βία.
ι) Η εκπρόθεσμη εκτύπωση ή εγγραφή σε οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή κατάστασης που
ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
ια) Η μη κάλυψη από τα προγράμματα λογισμικού των υποχρεώσεων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ., ως και η μη τήρηση καθεμιάς από τις
υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το άρθρο αυτό.
ιβ) Η κάθε μη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος της κάθε οικοδομής.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 2
Οι παρακάτω περιπτώσεις, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες
εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο2, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται:
α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση στοιχείων, και
έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα
αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για
κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε.
Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική της
αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο,
που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της
συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιμο της ΒΑΣ. ΥΠ.1. Ειδικά στις περιπτώσεις που
προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το
πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο
ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το
δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο υπόχρεος τηρεί
βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις
εκατό (50%).

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 2 (2)
β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση
αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική
παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή
καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των
χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία
αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των
παραγράφων 8 και 9. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο
επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 2 (3)
Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας το πρόστιμο της
περίπτωσης αυτής, επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια μείωση
ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται
αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων
από φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.) του ν. 1809/ 1988, στις οποίες τα εκτυπούμενα
ατομικά στοιχεία του εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται
πρόσημο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, εφόσον οι
εκδοθείσες αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία του κατόχου ‐
χρήστη επιτηδευματία, η δε φ.τ.μ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην αρμόδια δημόσια οικονομική
υπηρεσία.

Αυτοτελείς Παραβάσεις με ΒΑΣ. ΥΠ. 2 (4)
γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών
φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής,
επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8
δηλαδή η ΒΑΣ. ΥΠ. 1, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών. Εφόσον η
εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο
πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες ‐ λήπτες των στοιχείων.

Μη Επιβολή Προστίμου
Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν:
α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή με
επανάληψη αυτής ή
β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω
περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωση της από
οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο,
γ) για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο,
εφόσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει
εκδοθεί στον οριζόμενο γι' αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που
απαιτείται,
δ) δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς
εκδοθέντα αντίτυπα,

Μη Επιβολή Προστίμου
ε) δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης
επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 880 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή,
συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις
προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής,
κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και
αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής,
στ) έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της
διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης,
ζ) διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν
καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν
καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή
συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από οποιονδήποτε
φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.,

Μη Επιβολή Προστίμου
η) πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και
έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη
φορολογία εισοδήματος και στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς
τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 του Ν. 2238/1994 και
39 παρ. 3 του Ν. 1642/1986.

