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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την εφαρµογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων το Κράτος
πέτυχε µεγάλους και σπουδαίους στόχους µε σηµαντικότερο τη
δηµιουργία απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία µιας υγιούς
οικονοµίας. Παράλληλα µε το Κράτος και οι επιτηδευµατίες ωφελήθηκαν
σηµαντικά από στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, αφού
κάθε επιτηδευµατίας σε κάθε στιγµή γνωρίζει τον ετήσιο κύκλο εργασιών
του και άλλα απαραίτητα στοιχεία, χρήσιµα για την ανάπτυξη στις
επιχείρησης του.
Σαν περιεχόµενο των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών
σχετικά µε την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων.
Υποκείµενο δηλαδή πρόσωπο στην εφαρµογή των διατάξεων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι ο επιτηδευµατίας.
Με τον όρο "επιτηδευµατίας" εννοούµε κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή κοινωνία του αστικού κώδικα ή
αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων που ασκούν µέσα στην ελληνική
επικράτεια εµπορική, βιοµηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα και αποβλέπουν στην
απόκτηση εισοδήµατος. Ο επιτηδευµατίας τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά,
υποβάλλει, λαµβάνει και διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, στις
καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο µέσο που ορίζεται από τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων κατά περίπτωση.
Με βάση τον παραπάνω ορισµό θα ήταν χρήσιµο να αναλύσουµε
στις όρους "φυσικό" και "Νοµικό" πρόσωπο. Έτσι "φυσικό", ονοµάζουµε

κάθε πρόσωπο που είναι ικανό να έχει δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Στις "Νοµικό" πρόσωπο σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα είναι η ένωση
προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισµένο
σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείµενο δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριµένα "Νοµικό" πρόσωπο θεωρούνται ιδίως
οι

εµπορικές

εταιρείες

(οµόρρυθµες,

ετερόρρυθµες,

ανώνυµες,

περιορισµένης ευθύνης, ετερόρυθµες κατά µετοχές) , οι δηµοτικές και
κοινοτικές αλλοδαπές εταιρείες καθώς και οι επιχειρήσεις και τα
υποκαταστήµατα αυτών που ασκούν επιχείρηση ή έχουν εγκατάσταση
στην Ελλάδα.
Σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο "φυσικό" και στο "Νοµικό"
πρόσωπο οι οποίες προσδιορίζουν τη διαφορά στις είναι καταρχάς ότι
το φυσικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει µόλις γεννηθεί ζωντανό, ενώ οι
ενώσεις προσώπων και τα σύνολα περιουσίας µπορούν να αποκτήσουν
προσωπικότητα ("Νοµικό" πρόσωπο), αν τηρηθούν οι. όροι που
αναγράφει ο νόµος.
Ακόµη το "φυσικό" πρόσωπο παύει να υπάρχει µε το θάνατο του σε
αντίθεση µε το "Νοµικό" που µόλις διαλυθεί, βρίσκεται αυτοδίκαια σε
εκκαθάριση και θεωρείται ότι δεν υπάρχει µόλις περατωθεί αυτή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να τονίσουµε, παρουσιάζουν Νοµικά τα
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ένα νοµικό πρόσωπο
χαρακτηρίζεται ως µη κερδοσκοπικό, από τον αρµόδιο προϊστάµενο
∆.Ο.Υ.

εφόσον

συντρέχουν

οι

απαραίτητες

προϋποθέσεις,

και

ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό των ιδρυτών του κατά το
καταστατικό.
Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. είναι εκείνος ο οποίος ύστερα από
έρευνα διαπιστώνει αν το µη κερδοσκοπικού σκοπού νοµικό πρόσωπο
έχει παρεκκλίνει του σκοπού του ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οπότε στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται επιτηδευµατίας και έχει
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κανονικά όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. Στην κατηγορία αυτή
υπάγεται και το ∆ηµόσιο.
Τα

νοµικά

πρόσωπα

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

(εκτός

∆ηµοσίου), τηρούν βιβλία µόνο για τις πράξεις που υπάγονται σε Φ.Π.Α.
Σ'

αυτήν

την

περίπτωση

θεωρούνται

επιτηδευµατίες

και

είναι

υποχρεωµένοι να τηρούν µε ακρίβεια τον Κώδικα. Ταυτόχρονα θα
πρέπει να εκδίδουν και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. (εκτός
δηµοσίου).
Στην περίπτωση όµως εκείνη όπου τα νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν προβαίνουν σε πράξεις που υπάγονται
στο Φ.Π.Α., υποχρεούνται (ακόµα και το ∆ηµόσιο) να εκδίδουν τα
στοιχεία εκείνα, που ορίζει ο Κώδικας στις επιµέρους διατάξεις του π.χ.
όταν, πωλούν εµπορεύσιµα αγαθά, υποχρεούνται να εκδώσουν
τιµολόγιο γιατί ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Κώδικα.
Περιπτώσεις λοιπόν όπου τα ν.π. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εκδίδουν απαραιτήτως στοιχεία είναι:

1) Τιµολόγιο
α) Για πωλήσεις υπηρεσιών (άρθρο 12 παρ. 4)
β) Για παροχές υπηρεσιών (άρθρο 12 παρ. 4)
γ) Για αγορές από ιδιώτες (άρθρο 12 παρ. 5)
δ) Για αγορές από αγρότες (άρθρο 12 παρ. 5)
ε) Όταν υπάρχει άρνηση έκδοσης τιµολογίου από τον υπόχρεο ή όταν
εκδίδεται αλλά έχει ανακριβές περιεχόµενο (άρθρο 12 παρ. 5)
2) Απόδειξη δαπάνης (άρθρο 15 παρ. 1)
3) Υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (άρθρο 20).
Επίσης

τα

ν.π.

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

δεν

είναι

υποχρεωµένοι να αναγράψουν το δικό τους Α.Φ.Μ. στα φορολογικά
τους στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των στοιχείων που
εκδίδουν οι συναλλασσόµενοι µε τα νοµικά αυτά πρόσωπα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να πούµε ότι επιτηδευµατίας θεωρείται και η
κοινοπραξία επιτηδευµατιών. Με τον παραπάνω όρο εννοούµε την από
κοινού σύµπραξη περισσότερων του ενός προσώπου (φυσικών ή
Νοµικών) για την εκτέλεση ορισµένης εργασίας µε σκοπό το κέρδος. Η
κοινοπραξία στερείται νοµικής προσωπικότητας και δεν αντιµετωπίζεται
από τον Εµπορικό νόµο. Θα µπορούσαµε δηλαδή να πούµε ότι είναι µια
ιδιότυπη µορφή ένωσης επιτηδευµατιών για επίτευξη ορισµένου σκοπού
που καθιερώνει ή δέχεται ο φορολογικός νόµος.
Χρειάζονται όµως κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις σύστασης της
κοινοπραξίας για να θεωρηθεί αναγνωρισµένο φορολογικό πρόσωπο.
Για

παράδειγµα

επαγγελµατική

η

κοινοπραξία

διεύθυνση.

Αυτό

θα

πρέπει

σηµαίνει

ότι

να
στο

έχει

ορισµένη

συµφωνητικό

σύστασης της θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η πόλη, η οδός
και ο αριθµός όπου ασκεί την δραστηριότητα της.
Παράλληλα η κοινοπραξία είναι υποχρεωµένη να αποβλέπει στη
διενέργεια

συγκεκριµένων

πράξεων.

Η

σύσταση

δηλαδή

της

κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει ως σκοπό την πραγµατοποίηση
ορισµένων πράξεων. Και όχι τη διαρκή εκµετάλλευση επιχείρησης.
Συγκεκριµένες πράξεις για παράδειγµα θεωρούνται η ανέγερση µιας
πολυκατοικίας, η εκτέλεση ενός δηµοσίου έργου, η παραγωγή µιας
κινηµατογραφικής ταινίας και πολλά άλλα.
Η παραπάνω όµως προϋπόθεση δεν απαιτείται όταν πρόκειται για
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά εκτός της χώρας
στην εκτός χώρα επιχείρηση, η οποία προβάλει και προωθεί τα ελληνικά
προϊόντα µε οποιονδήποτε τρόπο.
Επίσης

απαραίτητη

προϋπόθεση

είναι

η

ύπαρξη

έγγραφης

συµφωνίας. Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία
(συµφωνητικό)

των

µερών

η

σύσταση

της

κοινοπραξίας.

Το

συµφωνητικό αυτό πρέπει να κατατεθεί στον αρµόδιο προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ. (∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία).
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Η κατάθεση του συµφωνητικού σύστασης στην αρµοδία ∆.Ο.Υ.
πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των εργασιών της κοινοπραξίας. Σε
περίπτωση που δεν κατατεθεί δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί η
κοινοπραξία µε συνέπεια να θεωρηθεί άτυπος ή αφανής εταιρεία.
Επίσης εάν κατατεθεί εκ των υστέρων. Μπορεί να δηµιουργηθούν
έννοµα αποτελέσµατα, αλλά από του χρόνου κατάθεσης.
Τέλος σαν µια επιπλέον προϋπόθεση αναγνώρισης της κοινοπραξίας
ως επιτηδευµατία είναι η ιδιότητα των µελών. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη
της κοινοπραξίας µπορούν να είναι "Νοµικά" ή "φυσικά" που το καθένα
ασκεί τη δική του επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα ή ακόµη να είναι
οµόρρυθµο µέλος διαφορετικής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µετά τη σύσταση της κοινοπραξίας, από
λόγους κυρίως τεχνικούς επιβάλλεται η είσοδος στην υφιστάµενη
κοινοπραξία νέου µέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει νέα έγγραφη
συµφωνία να κατατεθεί στην αρµόδια φορολογική αρχή.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται δεκτό ότι και η αποχώρηση µέλους
της κοινοπραξίας είναι επιτρεπτή, αρκεί και στην περίπτωση αυτή να
κατατεθεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. νέα έγγραφη συµφωνία και
τα εναποµένοντα µέλη της κοινοπραξίας να είναι περισσότερα του ενός.
Αντίθετα

όταν

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

αποχώρησης

µέλους

συνεπάγεται αυτόµατα περιορισµός της επαγγελµατικής ελευθερίας και
φραγµός στην οικονοµική δραστηριότητα των ατόµων.
Αυτό που είναι σηµαντικό να αναφέρουµε είναι ότι στο συστατικό
έγγραφο της κοινοπραξίας δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε
κατάθεση κεφαλαίου. ∆ηλαδή η κοινοπραξία δεν έχει κεφάλαιο δουλεύει
µε τα µέσα παραγωγής των µελών της, ως εκ τούτο αντλεί και κεφάλαια
από τα µέλη της για την εκτέλεση του κοινού σκοπού,
Επίσης ένα πολύ σοβαρό θέµα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή
διάταξη είναι η κατανοµή των δαπανών που πραγµατοποιούν στο

όνοµα τους τα µέλη της κοινοπραξίας για την εκτέλεση κοινού έργου.
Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν διατάξεις που να ρυθµίζουν το παραπάνω
θέµα, αυτό πρέπει να ρυθµίζεται µε ειδική συµφωνία µεταξύ των µελών της
κοινοπραξίας και να γίνεται καταχώρηση δαπανών µε βάση τα πραγµατικά
περιστατικά, στα βιβλία της κοινοπραξίας και ανεξάρτητα από ποιον
πραγµατοποιούνται.
Τα παραπάνω γίνονται δεκτά αρκεί ο τρόπος κατανοµής των κοινών
δαπανών να είναι πρόσφορος για τον προσδιορισµό των καθαρών
κερδών µεταξύ της κοινοπραξίας και των µελών της, γιατί η κοινοπραξία
πρόσκαιρα ιδρύεται και υπάρχει και δεν έχει δικά της µέσα παραγωγής.
Για να εξαντλήσουµε το θέµα "κοινοπραξία" και να περάσουµε στο
επίσης πολύ σηµαντικό θέµα των αγροτών που και αυτοί θεωρούνται
επιτηδευµατίες, θα πρέπει να πούµε ότι η κοινοπραξία δεν έχει
συγκεκριµένο χρόνο ζωής. Ο χρόνος δηλαδή που διαρκεί εξαρτάται από
την

ολοκλήρωση

των

συγκεκριµένων

πράξεων

για

τις

οποίες

συνεστήθη. Επόµενο λοιπόν είναι η κοινοπραξία µε την ολοκλήρωση
του σκοπού της λύεται αυτοδικαίως, αφού γίνουν οι απαραίτητες
εκκαθαριστικές πράξεις.
Με τον όρο "αγρότες" εννοούµε όλα εκείνα τα άτοµα τα οποία ασκούν
προσωπικά ή µε τα µέλη της οικογένειας τους ή µε µισθωτούς ή εργάτες
όλες τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και υπηρεσίες για την παραγωγή των
αγροτικών προϊόντων.
Ως αγροτικά προϊόντα ορίζουµε τα αγαθά εκείνα τα οποία
παράγονται

από

τους

αγρότες

στα

πλαίσια

των

αγροτικών

εκµεταλλεύσεων.
Λέγοντας αγροτικές εκµεταλλεύσεις τώρα εννοούµε: 1)

Την γεωργία

γενικά, ιδιαίτερα όµως την καλλιέργεια δηµητριακών, κηπευτικών,
βαµβακιού, καπνού, καρποφόρων και οπωροφόρων δέντρων,
αρωµατικών και διακοσµητικών φυτών, την ανθοκοµία, την
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αµπελουργία, την παραγωγή µανιταριών, µπαχαρικών, σπόρων και
φυτών.
Την εκτροφή ζώων, όπου περιλαµβάνονται η κτηνοτροφία, η

2)

πτηνοτροφία, η µελισσοκοµία,

η σηροτροφία,

όπως επίσης η

σαλιγκαροτροφία και κονικλοτροφία.
3)

Τη δασοκοµία

4)

Την αλιεία σε γλυκά νερά, την αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα,

την ιχθυοτροφεία, την βατραχοτροφία, την σπογγαλιεία καθώς επίσης
και την καλλιέργεια οστρακοειδών όπως µύδια, στρείδια, µαλάκια και
µαλακόστρακα.
Τέλος, τις µεταποιήσεις, µε συνήθη µέσα, στις οποίες µπορεί να

5)

προβεί ο αγρότης σε προϊόντα που προέρχονται από την αγροτική του
παραγωγή, πάντα µέσα στα πλαίσια των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Επίσης µε τον όρο αγροτικές υπηρεσίες εννοούµε όλες .εκείνες τις
υπηρεσίες που µας παρέχουν οι αγρότες, είτε µε χειρονακτική εργασία,
είτε µε τον συνήθη εξοπλισµό της εκµετάλλευσης τους, και οι οποίες
υπηρεσίες συµβάλλουν στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων.
Σ' αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται:
1) Οι

εργασίες

σποράς,

φύτευσης,

καλλιέργειας,

θερισµού,

αλωνίσµατος, δεµατοποίησης, περισυλλογής και συγκοµιδής.
2) Όλες οι εργασίες προπαρασκευής που απαιτούνται για να βγουν τα
προϊόντα στην πώληση, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισµός και
η άλεση, η έκθλιψη, η απολύµανση, η συσκευασία και η αποθήκευση.
3) Η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων
4) Η

µίσθωση

µηχανικών

µέσων

και

άλλου

χρησιµοποιούνται στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
5) Η τεχνική βοήθεια
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εξοπλισµού

που

6) Η καταπολέµηση επιβλαβών φυτών και ζωυφίων καθώς και ο
ψεκασµός φυτών και εδάφους.
7) Η χρησιµοποίηση αρδευτικών αποξηραντικών µέσων και εξοπλισµού
και
8) Η υλοτοµία, η κοπή ξύλων και άλλες δασοκοµικές υπηρεσίες,
Ως επιτηδευµατίες λοιπόν και οι αγρότες κατατάσσονται σε δύο
καθεστώτα. Στο κανονικό καθεστώς και στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.
(άρθρο 33 παρ. 1-7 Ν. 1642/86). Το ειδικό καθεστώς των αγροτών,
αποτελείται από βασικές διατάξεις του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις οποίες
προκύπτει, ποιο είναι εκείνοι οι αγρότες που ανήκουν σ' αυτό και έτσι
δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του κώδικα. Εξαιρούνται το δελτίο
αποστολής όπου η τήρηση τους είναι απαραίτητη.
Στο ειδικό καθεστώς αγροτών υπάγονται, καταρχήν, οι αγρότες που
σαν σκοπό έχουν την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών σε τρίτους. ∆ικαιούνται έτσι
λοιπόν να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου, ο οποίος επιβάρυνε τις
αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν
κατά την άσκηση της εκµετάλλευσης τους. Η επιστροφή αυτή του φόρου
είναι αρµοδιότητα αποκλειστικά και µόνο του ∆ηµοσίου, όπου
καταβάλλει στον αγρότη ποσό αντίστοιχο µε εκείνο που προκύπτει από
την εφαρµογή ειδικών συντελεστών.
Πρέπει όµως να αναφέρουµε ότι όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν σε
περιπτώσεις όπως, της παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή παροχής
αγροτικών υπηρεσιών σε άλλους αγρότες που κι εκείνοι υπάγονται στο
ειδικό αυτό καθεστώς του παραπάνω άρθρου. Επίσης οι διατάξεις των
άρθρων 23, 24, 25, 29 και 31 δεν ισχύουν για τους αγρότες που
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
Αντίθετα δεν υπάγονται στο παραπάνω καθεστώς οι αγρότες που:

1) Ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές
υπηρεσίες, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 34, µε την
οποιαδήποτε µορφή εταιρείας ή και σαν αγροτικός συνεταιρισµός.
2) Τα προϊόντα τους παράγονται και πωλούνται µε µορφή βιοµηχανικών
ή βιοτεχνικών προϊόντων, ύστερα από κάποια επεξεργασία στην οποία
υποβάλλονται και τους δίνουν την ιδιότητα αυτή π.χ. βαφή σταφίδας,
κατασκευή κοµπόστας, κατεργασία πυρήνων, κατασκευή σαπουνιού
κ.τ.λ.
3) Ασκούν ταυτόχρονα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα και είναι
υποχρεωµένοι στην περίπτωση αυτή να τηρούν βιβλία α', β', και γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανάλογα µε την δραστηριότητα τους αυτή.
Ταυτόχρονα δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 33, οι
αγρότες που έχουν προϊόντα παραγωγής τους σε δικό τους κατάστηµα
και τα παραδίδουν σε άλλους. Οι αγρότες οι οποίοι εξάγουν τα προϊόντα
παραγωγής τους στο εξωτερικό, ουσιαστικά θεωρούνται ότι ασκούν δύο
δραστηριότητες και ότι παραδίδουν τα προϊόντα τους από την
εκµετάλλευση στην εµπορική τους επιχείρηση. Για την διαδικασία αυτή
εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει είδος, ποσότητα, ποιότητα
και αξία των προϊόντων που παραδίδονται, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2.
Παράλληλα οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να µετατάσσονται από το
ειδικό καθεστώς και αντίστροφα, εφόσον γίνει υποβολή δήλωσης στον
αρµόδιο οικονοµικό έφορο µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του πρώτου
µήνα της διαχειριστικής περιόδου. Εφόσον λοιπόν γίνει η µετάταξη από
το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει κανονικά από την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου (προηγείται η υποβολή της δήλωσης) και είναι
αδύνατον να ανακληθεί για τα επόµενα πέντε έτη.
Τελειώνοντας θα πρέπει να πούµε ότι οι αγρότες και οι αγροτικές
εκµεταλλεύσεις που ορίζονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 33, 34 Ν.
1642/1986) και δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς δεν
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υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων µε
εξαίρεση το ηµερολόγιο µεταφοράς και το δελτίο αποστολής της
παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
Απαλλασσόµενοι από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση Α.Λ.Π.
(Απόδειξη
υπηρεσιών)

λιανικής
οι

πώλησης)

και

επιτηδευµατίες,

Α.Π.Υ.

µόνο

(Απόδειξη

φυσικά

παροχής

πρόσωπα

που

πραγµατοποίησαν την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα
έσοδα µέχρι 9.000 ΕΥΡΩ από την πώληση αγαθών.
Επίσης απαλλάσσονται οι επιτηδευµατίες µόνο φυσικά πρόσωπα
που

πραγµατοποίησαν

την

προηγούµενη

διαχειριστική

περίοδο

ακαθάριστα έσοδα µέχρι 4.000 ΕΥΡΩ από παροχή υπηρεσιών καθώς
και οι εκµεταλλευτές µόνο φυσικά πρόσωπα, πλοίων Ν. 27/75
χωρητικότητας µέχρι και 500 κόρους.
Εξαιρούνται όµως από την απαλλαγή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
χονδροπωλητές (χονδροπωλήσεις πάνω από 60%) και οι εξαγωγείς.
Ακόµη εξαιρούνται και τα νοµικά πρόσωπα, αφού απαλλασσόµενα
θεωρούνται µόνο τα φυσικά πρόσωπα.
Σηµαντικό είναι να αναφερθούµε στην γλώσσα και στο νόµισµα στα
οποία γίνεται η τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Όσον αφορά την
επωνυµία µιας επιχείρησης µε ξενόγλωσσους χαρακτήρες, όταν είναι
διατυπωµένες έτσι και στο καταστατικό της, τότε επιτρέπεται να
αναγράφεται έτσι και στα φορολογικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για το
εµπορικό σήµα των αγαθών όταν είναι διατυπωµένο ξενόγλωσσα πάνω
στο εµπόρευµα.
Στον Κ.Β.Σ. ορίζεται ρητά ότι τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται στην
ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόµισµα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες
διατάξεις όπου εξαιρούν ορισµένες περιπτώσεις τήρησης βιβλίων και
στοιχείων σε ξένο νόµισµα. Αυτές είναι:
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1) Άρθρο 9 παρ. 1 Ν.∆. 2687/53: Είναι δυνατόν να επιτραπεί µε την
εγκριτική πράξη η τήρηση βιβλίων σε ξένο νόµισµα, για τις ιδρυόµενες
επιχειρήσεις µε κεφάλαια εξωτερικού.
2) Άρθρο 5 παρ. 2 Ν.∆. 554/70: Παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης σε
ξένο νόµισµα ορισµένων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
3) Άρθρο 35 παρ. 2 Ν. 959/79: Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης των
βιβλίων και σύνταξης του ισολογισµού ή της λογιστικής κατάστασης στο
νόµισµα που είναι εκφρασµένα τα κεφάλαια της εταιρείας.
Εκτός λοιπόν από τις διατάξεις για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό η
γλώσσα τήρησης βιβλίων είναι η ελληνική και η αξία των αγαθών
εκφράζεται σε δραχµές.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου και για συναλλαγές στην ελληνική
επικράτεια, είναι απαραίτητη η αναγραφή των δεδοµένων σε ξένη
γλώσσα και της αξίας σε ξένο νόµισµα. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 18
παρ. 4 του Κ.Β.Σ., επιτρέπεται στον εκδότη των φορολογικών,στοιχείων,
εφόσον πρώτα αναγράφει τα υποχρεωτικά στοιχεία στην ελληνική
γλώσσα και στο ελληνικό νόµισµα, µπορεί έπειτα να γράψει τα δεδοµένα
και σε ξένη γλώσσα και να εκφράσει την αξία των αγαθών σε ξένο
νόµισµα.
Όσον αφορά τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην
Ελλάδα, είναι υποχρεωµένες στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων στην
ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόµισµα. Υπάρχει όµως και σ' αυτήν
την περίπτωση η εξαίρεση για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις σύµφωνα µε
τον Α.Ν. 89/67 και 378/68, που τους δίνει το δικαίωµα να τηρούν βιβλία
σε ξένη γλώσσα. Τέλος τα ξενόγλωσσα στοιχεία που λαµβάνονται από
επιχειρήσεις του εξωτερικού (π.χ. κατά τις εισαγωγές αγαθών)
καταχρούνται στα βιβλία χωρίς να γίνει πρώτα µετάφραση στα ελληνικά.
Η µετατροπή του ξένου νοµίσµατος σε δρχ. γίνεται µε την τιµή του
νοµίσµατος κατά την ηµέρα που γίνεται η συναλλαγή.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ Έννοια
Λιανικής και χονδρικής πώλησης
1. Οι επιτηδευµατίες ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών τους
διακρίνονται σε:
α) εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά
από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση
ή διασκευή ή συσκευασία.
β) εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες
γ) εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή
δραστηριότητα).
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται:
α) Χονδρική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε
άλλο επιτηδευµατία και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλµατος τους
ή την εκτέλεση του σκοπού τους. Επίσης η πώληση αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και η πώληση
εισαγωγικού δικαιώµατος.
β) λιανική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε
φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατοµικών ή οικογενειακών
αναγκών.
γ) Χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο, ο επιτηδευµατίας του οποίου τα
έσοδα από χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το εξήντα τα εκατό
(60%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.
δ) ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία
χρησιµοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση
δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αµοιβής, µε την
προϋπόθεση ότι από την χρησιµοποίηση των υλικών αυτών δεν
παράγεται νέο είδος αγαθού.
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3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος
θεωρείται

η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία

επηρεάζει σηµαντικά τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την
τιµή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.
Ειδικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοµατολογία περιγραφή του είδους λαµβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από την
σχετική κοινοτική νοµοθεσία.

∆ιάκριση επιτηδευµατιών (αναλυτικά)
Οι επιτηδευµατίες λοιπόν ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους διακρίνονται:
α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά χονδρικά ή λιανικά, αµτούσια ή
µετά

από

επεξεργασία,

ιδίως

κατεργασία

ή

εξευγενισµό

ή

συναρµολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία. ∆ηλαδή:
♦ Εµπορικές επιχειρήσεις που αγοράζουν αγαθά και τα πωλούν
όπως είναι.
♦ Βιοτεχνικές ή Βιοµηχανικές επιχειρήσεις που αγοράζουν πρώτες
ύλες και µετά από επεξεργασία κ.τ.λ. παράγουν νέα προϊόντα τα
οποία έπειτα εµπορεύονται.
β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, όπως, ελεύθεροι
επαγγελµατίες,

επισκευαστές,

πληροφοριών,

συµβούλων,

µεσίτες,
δηµόσια

µεταφορείς,
θεάµατα,

γραφεία
ακροάµατα,

ασφαλιστικές, διαφηµιστικές, οδικής βοήθειας επιχειρήσεις κ.λ.π.
Ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία
χρησιµοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει το ένα
τρίτο (1/3) της συνολικής αµοιβής, µε την προϋπόθεση ότι από την
χρησιµοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.
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Παροχή υπηρεσίας θεωρείται επίσης και η κατασκευή τεχνικών
έργων ή συναρµολόγηση ή παραγωγή αγαθών αλλά τα υλικά για την
παραγωγή του αγαθού ή του τεχνικού έργου διαθέτει ο κύριος των
αγαθών ή του έργου (π.χ. φασονίστες και υπεργολάβοι οικοδοµών,
χωρίς ίδια υλικά).
Η περίπτωση αυτή κατά πλάσµα του νόµου και µόνο για τις διατάξεις
του Φ.Π.Α., θεωρείται παράδοση αγαθού και ο συντελεστής Φ.Π.Α. στην
περίπτωση αυτή ακολουθεί το παραγόµενο αγαθό.
Παροχή υπηρεσίας θεωρείται γενικά κάθε πράξη που δεν συνιστά
παράδοση αγαθού.
Επίσης η µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άϋλου
αγαθού, όπως είναι τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες εκµετάλλευσης βιοµηχανικών και
εµπορικών σηµάτων και παρόµοιων δικαιωµάτων. Καθώς και η
υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξης ή κατάστασης, όπως
είναι π.χ. η ανάληψη υποχρέωσης για µη άσκηση επαγγελµατικής
δραστηριότητας σε ορισµένο µέρος ή σε όλη τη χώρα, η ανάληψη
υποχρέωσης για µη άσκηση συγκεκριµένου δικαιώµατος κ.λ.π.
Ακόµη παροχή υπηρεσίας είναι η µίσθωση κινητών πραγµάτων, η
παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων (γήπεδο γκολφ, τένις
κ.λ.π.), των µηχανηµάτων ή παιχνιδιών (Λούνα Παρκ, τυχερά αυτόµατα
παιχνίδια) κ.λ.π.
γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή
δραστηριότητα). Με την καθιέρωση της περίπτωσης αυτής, έχουµε την
άποψη ότι, πέρα από τις επιχειρήσεις που διατηρούν καθαρά κλάδο
πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σ' αυτή πρέπει να εµπίπτουν
πλέον χωρίς αµφισβητήσεις και οι επισκευαστές συσκευών (π.χ.
πλυντηρίων, ψυγείων κ.λ.π.), εφόσον για την εξυπηρέτηση του πελάτη
αγοράζουν και διαθέτουν και τα ανταλλακτικά, όταν αυτά είναι ιδιαίτερης
αξίας και υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αµοιβής. Παράδειγµα η
-14-

επισκευή ψυγείου του οποίου έχει καεί το µοτέρ. Το κόστος του
ανταλλακτικού είναι ιδιαίτερα δυσανάλογο µε την αµοιβή. Το επάγγελµα
όµως του τεχνίτη ψυγείων δεν του επιτρέπει να θεωρήσεις ότι πούλησε
το µοτέρ και µόνο. Οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να δεχτούµε ότι
λαµβάνουν χώρα δύο πράξεις. Η παροχή υπηρεσίας για την επισκευή
και η πώληση αγαθού για το µοτέρ.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ

Κατηγορίες βιβλίων επιτηδευµατιών
Τα βιβλία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευµατίες
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες µε βάση τον Κώδικα. ∆ηλαδή:
1. Με βάση το αντικείµενο εργασιών
α) Κατηγορία Α', βιβλίο αγορών.
β) Κατηγορία Β', βιβλίο εσόδων - εξόδων.
2. Με βάση τη νοµική µορφή:
γ) Κατηγορία Γ, λογιστικά βιβλία.
Οι επιτηδευµατίες λοιπόν εντάσσονται στις πιο πάνω κατηγορίες
βιβλίων του Κώδικα ακριβώς από την έναρξη των εργασιών τους.

Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
1. Με βάση το αντικείµενο εργασιών
Στην πρώτη κατηγορία (Α' βιβλίο αγορών) εντάσσονται: α) ο
πρατηριούχος υγρών καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων για την
εµπορία βενζίνης, β) ο πωλητής οπωρολαχανικων , νωπών αλιευµάτων
και λοιπών αγροτικών προϊόντων που διαθέτει τα είδη του αποκλειστικά
στις κινητές λαϊκές αγορές, γ) ο εκµεταλλευτής περιπτέρου.
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Όποιος απο τους επιτηδευµατίες των περιπτώσεων α, β, γ διατηρεί
και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί
χωριστά για τον κλάδο αυτό βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα
ετήσια ακαθάριστα έσοδα του. Σε µια τέτοια περίπτωση οι αγορές και τα
έξοδα του πρώτου κλάδου µπορεί να παρακολουθούνται στα βιβλία του
δεύτερου κλάδου, σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερο χώρο αν τηρεί
βιβλίο εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερους λογαριασµούς αν τηρεί βιβλία
τρίτης κατηγορίας.
Στην δεύτερη κατηγορία (Β' βιβλίο εσόδων - εξόδων) εντάσσονται:
α. ο επιτηδευµατίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται µε
ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος
καθώς και ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας. β. ο πράκτορας
εφηµερίδων και περιοδικών γ. ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την
εµπορία πετρελαίου.
Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευµατίες διατηρεί κλάδο παροχής
άλλων υπηρεσιών ή πώλησης άλλων αγαθών, τηρεί, για όλες του τις
δραστηριότητες, τα βιβλία της κατηγορίας, που αντιστοιχεί στο σύνολο
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, όχι όµως κατηγορίας κατώτερης
της δεύτερης. 2. Με βάση την νοµική µορφή.
Στην Τρίτη Κατηγορία (Γ Κατηγορία Λογιστικά βιβλία) εντάσσονται
οι ηµεδαπές και οι αλλοδαπές ανώνυµες και περιορισµένης ευθύνης
εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή άλλης νοµικής µορφής
επιχειρήσεις κατασκευής δηµοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισµός
του έργου που αναλαµβάνουν, υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων
τρίτης κατηγορίας. 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, καθώς και τα
υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που
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λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία
εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
3. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους
(όχι όµως σε κατηγορία κατώτερης της δεύτερης), εντάσσονται οι λοιποί
επιτηδευµατίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν
προβλέπεται ένταξη µε βάση τις παραπάνω παραγράφους (1 και 2),
καθώς και οι νέοι επιτηδευµατίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους,
για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη.
4. Με βάση τον πληθυσµό.
Κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο
(3) οι επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα
τους σε πόλη ή χωριό µε πληθυσµό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000)
κατοίκων, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές,
εντάσσονται κατά την έναρξη των εργασιών τους στην πρώτη κατηγορία
βιβλίων. Στην συνέχεια εντάσσονται στην κατηγορία βιβλίων που
αντιστοιχεί

στα

ετήσια

ακαθάριστα

έσοδα

της

προηγούµενης

διαχειριστικής περιόδου, εκτός από τους επιτηδευµατίες φυσικά
πρόσωπα των περιφερειών αυτών που έχουν ως αντικείµενο την
παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών
(µικτή δραστηριότητα) ή την εκµετάλλευση καταστήµατος ή άλλου
χώρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή ποτό µε σερβίρισµα. Εκείνοι
εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους, στην κατηγορία που
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όµως σε κατηγορία
κατώτερης της δεύτερης.
Επίσης οι επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω
περιφερειών, που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές
πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τις εκατό (60%) ή
εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό εντάσσονται µε βάση τα
ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης.
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Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την
εκµετάλλευση

παραδοσιακού

καφενείου

στις

περιοχές

του

προηγούµενου εδαφίου, τηρούν τα βιβλία της κατηγορίας, που
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους.
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων
τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται µε βάση τα
ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. ∆ηλαδή,
οι επιτηδευµατίες τηρούν: α) βιβλία α' κατηγορίας (Αγορών), όταν τα
ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου φτάνουν
µέχρι τα 100.000 ΕΥΡΩ, β) βιβλία β' κατηγορίας (Εσόδων-Εξόδων),
όταν τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου
ξεκινούν από 100.000 ΕΥΡΩ και φτάνουν µέχρι 1.000.000 ΕΥΡΩ και γ)
βιβλία γ' κατηγορίας (βιβλία λογιστικά), όταν τα ακαθάριστα έσοδα της
προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου είναι πάνω από 1.000.000
ΕΥΡΩ.
Αν η προηγούµενη διαχειριστική περίοδος είναι µικρότερη ή
µεγαλύτερη του δωδεκάµηνου, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού βρίσκονται µε αναγωγή.
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασµό τρίτου ως ακαθάριστα έσοδα για
την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.
Ο επιτηδευµατίας από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου,
µπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία
εντάσσεται µε την προϋπόθεση βέβαια της τήρησης όλων των βιβλίων
και στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή.
Σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων η νέα εταιρεία έχει
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων
του Κώδικα αυτού, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή
κλάδους που µετασχηµατίστηκαν.
6. Η ένταξη του νέου επιτηδευµατία.
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Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων τα φυσικά πρόσωπα µε
ακαθάριστα έσοδα µέχρι 9.000 ΕΥΡΩ από πώληση αγαθών και µέχρι
4.000 ΕΥΡΩ από παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται όµως από την παραπάνω απαλλαγή των νέων
επιτηδευµατιών οι: α) Ελεύθεροι επαγγελµατίες β) Κατά κύριο λόγο
χονδροπωλητές γ) Εξαγωγείς
Σύµφωνα λοιπόν µε όλα όσα αναφέραµε, κριτήρια για την ένταξη σε
κατηγορία τήρησης βιβλίων είναι:
α) Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων προηγούµενου έτους β)
Το αντικείµενο εργασιών
γ) Ο πληθυσµός πόλης ή χωριού στην περιφέρεια των οποίων ασκείται
το επάγγελµα, καθώς και ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως τουριστική
δ) Το πρόσωπο που ασκεί το επιτήδευµα (αν είναι φυσικό ή νοµικό) ε) Η
νοµική µορφή της εταιρείας
στ) Το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Έννοια λιανοπωλητή σε λαϊκές αγορές και ένταξη του
Είναι ο επιτηδευµατίας που έχει λάβει άδεια από το Υπουργείο
Εµπορίου, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προϊόντα του
αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές και µόνο από
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πρόχειρους πάγκους και όχι από επαγγελµατικά αυτοκίνητα τα οποία
χρησιµοποιούν για τη µεταφορά εµπορευµάτων στους χώρους
παζαριών. Ο λιανοπωλητής τηρεί βιβλίο αγορών ανεξάρτητα από τα
ακαθάριστα έσοδα του.
∆εν εµπίπτει στην παραπάνω ρύθµιση όποιος: α) ∆ιατηρεί
παράλληλα κατάστηµα πώλησης ιδίων αγαθών, β) Πουλάει και χονδρικά
έστω και ελάχιστα, γ) Είναι αγρότης, ο οποίος έχει ενταχθεί µε δήλωση
του στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Αντίθετα ο αγρότης που εντάσσεται
στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου
αγορών.
Λαϊκές αγορές θεωρούνται και εκείνες που λειτουργούν εθιµικά µε τη
µορφή παζαριού.

2. Υπηρεσίες από εκµεταλλευτή περιπτέρου
Περίπτερο είναι ο ειδικής κατασκευής χώρος (κιόσκι) που είναι
εγκατεστηµένος σε πεζοδρόµια, πλατείες, κήπους και λειτουργεί κατόπιν
σχετικής άδειας. Ο εκµεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται πάντοτε στην
πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων (βιβλίο Αγορών).

3. Λιανοπωλητής ψιλικών
Είναι ο επιτηδευµατίας που εµπορεύεται σε µικροποσότητες,
λιανικώς ποικιλία ειδών, χαµηλής αξίας, που χρησιµοποιούνται για την
ικανοποίηση κυρίως ατοµικών και οικογενειακών αναγκών, όπως είδη
ραπτικής, σχολικά είδη, είδη γραφικής ύλης, παιδικά παιχνίδια,
εφηµερίδες και τσιγάρα.

4. Παραδοσιακά καφενεία
Παραδοσιακό καφενείο ορίζεται εκείνο στο οποίο προσφέρονται
κυρίως

ελληνικός

καφές

και

µε

οποιοδήποτε

άλλο

τρόπο

παρασκευασµένος καφές, καθώς και άλλα ροφήµατα, γλυκά κουταλιού,
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τυποποιηµένα παγωτά και ποτά, αναψυκτικά ή οινοπνευµατώδη (όπως
ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, λικέρ κ.λ.π.). Τα οινοπνευµατώδη ποτά
προσφέρονται µε την συνοδεία ή µη πρόχειρου µεζέ, ο οποίος
προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο χωρίς κάποια ιδιαίτερη
επεξεργασία στο κατάστηµα. (∆εν περιλαµβάνονται στα παραπάνω
οινοπνευµατώδη ουίσκι, βότκα, τζιν και λοιπά συναφή).

5. Εµφάνιση εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε περίπτερα και
καταστήµατα ψιλικών
Ο εκµεταλλευτής περιπτέρου και ο λιανοπωλητής ψιλικών, όταν
τηρούν βιβλίο αγορών, έχουν τεχνικό πρόβληµα εµφάνισης-εγγραφής
των εσόδων τους από παροχή υπηρεσιών (όπως τηλεφωνική
εξυπηρέτηση,

προµήθειες

πώλησης

εισιτηρίων,

εφηµερίδων,

περιοδικών κ.λ.π.). Για τα έσοδα αυτά δεν προκύπτει υποχρέωση
καταχώρησης

τους

στο

βιβλίο

αγορών

και

είναι

δυνατόν

να

υπολογιστούν από τα εκδοθέντα στοιχεία, τα οποία πρέπει να
φυλάσσονται συγκεντρωµένα και να λαµβάνονται υπόψη για την
σύνταξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Βέβαια τεχνικά είναι
δυνατό να εξευρεθεί και τρόπος καταχώρησης των εσόδων αυτών στο
βιβλίο αγορών και πιστεύουµε είναι καλύτερο, αλλά δεν προκύπτει
τέτοια υποχρέωση. Τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία. Ειδικά όµως τα έσοδα από
τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπολογίζονται τεκµαρτά, σύµφωνα µε τις
µονάδες που προκύπτουν από τους λογαριασµούς του Ο.Τ.Ε. επί την
τιµή ανά µονάδα που εισπράττουν τα περίπτερα από τον καταναλωτή.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο επιτηδευµατίας της πρώτης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατος του, τηρεί βιβλίο αγορών, σε ξεχωριστές στήλες του
οποίου καταχωρεί.
α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη
χρονολογία έκδοσης ή λήψης του και το ονοµατεπώνυµο ή την
επωνυµία του εκδότη.
β) την αξία αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τα έξοδα, το
Φ . Π . Α. των πράξεων αυτών και τις επιστροφές και εκπτώσεις
που γίνονται µε ιδιαίτερα στοιχεία, οι οποίες µπορεί να
καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Η αξία κάθε πράξης αναλύεται σε στήλες του τηρούµενου
βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας
εισοδήµατος και του Φ . Π . Α . Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνει το
αργότερο µέχρι την λήξη προθεσµίας για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων.
Ακόµα σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου
καταχωρείται η αξία αγοράς των παγίων στοιχείων, το Φ . Π . Α .
αυτών, καθώς και τα δάνεια που χορηγούνται ή λαµβάνονται.
Αναλυτικότερα για τα παραπάνω θα πρέπει να πούµε ότι
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο "5" να γίνεται ανάλυση σε στήλες
των αγοραζοµένων αγαθών ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι
φορολογίες αυτό σηµαίνει ότι:
α) Για το Φ . Π . Α. : οι αγορές πρέπει να καταχωρούνται κατά
συντελεστή Φ . Π . Α ..

.??.

β) Για την φορολογία εισοδήµατος: Οι αγορές πρέπει να
καταχωρούνται σε χωριστές στήλες κατά µοναδικό συντελεστή καθαρού
κέρδους.
Η παραπάνω ανάλυση επιτρέπεται να γίνεται είτε απ' ευθείας στο
βιβλίο, είτε σε αθεώρητες καταστάσεις. Ο χρόνος όµως της ανάλυσης
•αυτής ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας των φορολογικών δηλώσεων.
∆ηλαδή:
Για το Φ.Π.Α.: δεκαπέντε ηµέρες µετά τη λήξη του ηµερολογιακού
τριµήνου.
Για τη φορολογία εισοδήµατος: µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
πις δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Πρακτικά όµως για τόσο µικρούς επιτηδευµατίες οι αναλύσεις
αυτές προτιµότερο είναι να γίνονται απ' ευθείας κατά την καταχώρηση
των τιµολογίων στο βιβλίο αγορών ούτως ώστε να µην γίνεται διπλή
εργασία. Πριν να γίνουν όµως οι παραπάνω καταχωρήσεις πρέπει να
διαπιστώνεται σε ποιους και πόσους µοναδικούς συντελεστές ανήκουν
τα εµπορευόµενα αγαθά και να δηµιουργούνται ανάλογες στήλες, σε
συνδυασµό µε τους συντελεστές του Φ.Π.Α.
Παράλληλα πρέπει να πούµε ότι οι επιτηδευµατίες έχουν το
δικαίωµα προαιρετικής τήρησης του βιβλίου αγορών υπό ορισµένες
βέβαια προϋποθέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι ο επιτηδευµατίας ανεξάρτητα
από την ειδική ένταξη του επαγγέλµατος του σε κατηγορία τήρησης
βιβλίων τουλάχιστον δεύτερης (εσόδων - εξόδων), εφόσον σε κάποια
διαχειριστική περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα του δεν υπερέβησαν το
όριο που προβλέπεται για την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων, την
επόµενη διαχειριστική περίοδο, µπορεί, αν δεν θέλει να µεταταχθεί
στους απαλλασσόµενους, να τηρήσει προαιρετικά βιβλίο αγορών και να
υπάγεται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Εγκ. ΠΟΛ 1138/91.
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Ακόµη πρέπει να πούµε ότι όταν το βιβλίο αγορών τηρείται
µηχανογραφικά επιβάλλεται, (άρθρο 23 παρ. 21) να "εξασφαλίζει το
πρόγραµµα του Η/Υ τη δυνατότητα της αυτόµατης ενέργειας των
αθροίσεων των στηλών και µεταφοράς των ποσών από σελίδα σε
σελίδα. ∆εν ορίζεται όµως από τις διατάξεις αυτές αν η αυτόµατη
άθροιση των ποσών των στηλών και η µεταφορά τους από σελίδα σε
σελίδα πρέπει να γίνεται σε µηνιαία ή ετήσια βάση. Συνεπώς όποια
δυνατότητα και να εξασφαλίζει το πρόγραµµα του Η/Υ είναι αποδεκτή.
Όταν όµως το βιβλίο αγορών τηρείται χειρόγραφα δεν επιβάλλεται από
τις διατάξεις η υποχρέωση ενέργειας των αθροίσεων των ποσών των
στηλών του και η µεταφορά τους από σε σελίδα σε σελίδα. Είναι
σκόπιµο και στην περίπτωση αυτή να γίνονται οι αθροίσεις σε µηνιαία
τουλάχιστον βάση.
Σηµειώνεται ότι, τόσο επί µηχανογραφικής όσο και επί
χειρόγραφης τήρησης του βιβλίου αγορών, όταν οι αθροίσεις των
ποσών γίνονται σε µηνιαία βάση πρέπει, στο τέλος κάθε έτους, να
γίνεται ανακεφαλαίωση όλων των µηνιαίων αθροισµάτων, είτε στο
βιβλίο αγορών, είτε στην κατάσταση, ώστε να προσδιορίζεται το σύνολο
των αγορών του έτους.
Τέλος οι επιπ|δευµατίες, οι οποίοι τηρούν βιβλίο αγορών
(περίπτερα και ψιλικά) πραγµατοποιούν έσοδα από προµήθειες όπως
από πωλήσεις εφηµερίδων, εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων,
τηλεκαρτών κ.λ.π. Τα έσοδα αυτά αν και δεν είναι υποχρεωµένοι να τα
καταχωρούν στο βιβλίο αγορών, εν τούτοις κρίνεται σκόπιµο να
καταχωρούνται από τα λαµβανόµενα στοιχεία (εκκαθαρίσεις
υποπράκτορα εφηµερίδων, εκκαθαρίσεις πώλησης εισιτηρίων,
λογαριασµός ΟΤΕ για προµήθειες πώλησης τηλεκαρτών κ.λ,π.) σε
ιδιαίτερες στήλες, ούτως ώστε να διευκολύνονται για την σύνταξη των
φορολογικών δηλώσεων.

Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης του τηλεφώνου
καταχωρούνται υπολογιστικά µε τις µονάδες του λογαριασµού του
ΟΤΕ επί την εκάστοτε εισπραττόµενη τιµή µονάδος.
Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις πιο πάνω προµήθειες (
εκτός των εσόδων του τηλεφώνου ) υποβάλλονται κανονικά
συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

ΒΙΒΛΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση
του επαγγέλµατος του, τηρεί βιβλίο εσόδων- εξόδων, ξεχωριστές
στήλες του οποίου καταχωρεί:
α) το είδος του δικαιολογητικού , τον αύξοντα αριθµό και τη
χρονολογία έκδοσης ή λήξης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή
την επωνυµία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων,
β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων,
προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από
λοιπές πράξεις,
γ) τις δαπάνες για την αγορά αγαθών διακεκριµένα και
ανάλογα µε τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή
προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και
λοιπές πράξεις,
δ)
ιδιαίτερο
µπορεί
στήλες,

τις επιστροφές και εκπτώσεις που γίνονται µε
στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες
να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες

ε) Το Φ. Π . Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
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Επίσης το ποσό κάθε πράξης της προηγούµενης παραγράφου
αναλύεται σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου "βιβλίου ή σε
καταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος και
του Φ.Π.Α. Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας για πνν υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Παράλληλα τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α. που
αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά σπς στήλες
που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που
εκδόθηκαν πνν ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και του τελευταίου
αριθµού. Σε περίπτωση χρήσης ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο
αριθµός του ηµερήσιου δελτίου "Ζ", όπως ορίζεται από πνν απόφαση Σ.
1659/20-6-1988 (ΦΕΚ Β' 497).
Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριµένα:
α) τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό
τρίτου,
β) οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών,
γ) η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΤ1.Α. που αναλογεί σε
αυτά, καθώς και οι αποσβέσεις τους όταν εξάγεται λογιστικό
αποτέλεσβα,
δ) οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που
χορηγούνται και λαµβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές
που γίνονται για µερική ή ολικιγ εξόφληση τους.
'■■·. Ακόµη στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και εντός του επόµενου
µήνα από π| λήψη της διαχειριστικής περιόδου, γίνεται ανάλυση των
ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών µε
διάκριση λιανικών - χονδρικών, των εξόδων για αµοιβές προσωπικού
και τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα. Η ανάλυση αυτή
δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου
εσόδων - εξόδων.

Πρέπει επίσης να πούµε ότι ο ετπτηδευµατίας της δεύτερης
κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εµπορεύσιµων περιουσιακών
στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του
παρόντος Κώδικα, στο οποίο η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά
ποσότητα και αξία µέχρι την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους και όχι
αργότερα από την ηµεροµηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης
Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογία εισοδήµατος. Κατ* εξαίρεση,
απαλλάσσεται από π\ν υποχρέωση awfj, µόνο για την απογραφή π|ς
31ης ∆εκεµβρίου 1994, ο επιτηδευµατίας που τα ακαθάριστα έσοδα του
δεν θα υπερβούν το ποσό των 80.000 δραχµών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ

1. Σηµαντικό είναι να καταχωρούνται σε χωριστές στήλες τα
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις α) εµπορευµάτων, β) προϊόντων, γ)
πρώτων υλών, δ) παροχή υπηρεσιών και ε) από λοιπές πράξεις (π.χ.
οικονοµικές ενισχύσεις, πώληση παγίων κ.λ.π.).
2. Επίσης σπουδαίο είναι να καταχωρούνται σε χωριστές στήλες τα
έσοδα απο λιανικές και χονδρικές πωλήσεις. Η διαδικασία αυπ] δεν
χρειάζεται, όταν γίνεται ανάλυση λιανικών χονδρικών πωλήσεων στις
τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Και µέχρι τις 31
Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου.
3. ∆εν υπάρχει υποχρέωση να καταχωρούνται χωριστά οι πωλήσεις
µετρητοίς και επί πιστώσεις.
4. Τα ακαθάριστα έσοδα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί µπορούν να
καταχωρούνται ηµερησίως µε µια συγκεντρωτική εγγραφή µε αναγραφή
του πρώτου και του τελευταίου αριθµού για κάθε ένα είδος και σειρά
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στοιχείου και δεν είναι απαραίτητο να καταχωρούνται ένα προς ένα τα
εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
5. Όταν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται από φ.τ.µ.
αναγράφεται ο αριθµός του ηµερήσιου δελτίου "τ".
6. Αντίθετα οι αγορές και γενικά τα έξοδα, πρέπει να καταχωρούνται
"αναλυτικά, δηλαδή µια εγγραφή για κάθε φορολογικό στοιχείο.
7. Οι αγορές πρέπει να καταχωρούνται ανάλογα µε τον προορισµό
τους, δηλαδή α) εµπορευµάτων, β) πρώτων και βοηθητικών υλών, γ)
δαπάνες για λήψη υπηρεσιών, δ) γενικά έξοδα και ε) λοιπές πράξεις.
8. Τα γενικά έξοδα πρέπει να αναλύονται στις τελευταίες σελίδες του
βιβλίου και εντός µηνός από την λήψη π|ς διαχειριστικής περιόδου
(31/1) σε α) αµοιβές προσωπικού, β) αµοιβές τρίτων, γ) ενοίκια, δ)
τόκους και ε) λοιπά γενικά έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται, αν
καταχωρούνται κατ' ευθείαν στο βιβλίο σε ξεχωριστές στήλες.
9. Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις όταν εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο
µπορούν να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες,
αντίθετα από τις προϊσχύουσες διατάξεις που απαιτούσαν υποχρεωτική
καταχώρηση σε ιδιαίτερη στήλη.
10.Ο Φ.Π.Α. καταχωρείται, συνολικά για κάθε εγγραφή χωρίς να
εξετάζεται αν προέρχεται από πωλήσεις ή αγορές που ανήκουν σε
διαφορετικούς συντελεστές, για τις δε εισροές σε µια άλλη στήλη στη
σελίδα των εξόδων. Η διαφορά του αθροίσµατος των δύο αυτών στηλών
για κάθε ηµερολογιακό δίµηνο, είναι το ποσό που πρέπει να αποδοθεί
στο ∆ηµόσιο και αν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο να µεταφερθεί στη
δήλωση του επόµενου δίµηνου.
11.Οι πωλήσεις και οι αγορές, πρέπει να αναλύονται για τις ανάγκες
των φορολογικών (εισοδήµατος ΦΠΑ κ,λ.π.) σε ξεχωριστές στήλες του
τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται το
αργότερο µέχρι τη λήψη της προθεσµίας των κατά περίπτωση

φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή οι πωλήσεις και οι αγορές πρέπει να
καταχωρούνται σε τόσες στήλες όσοι οι συντελεστές του Φ.ΠΑ στους
οποίους ανήκουν και οι πωλήσεις σε χωριστές στήλες κατά µοναδικό
συντελεστή καθαρού κέρδους.
12.Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται:
•α) Οι αγορές παγίων στοιχείων, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και οι
αποσβέσεις τους όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα,
β) Τα έσοδα και τα έξοδα για λογαριασµό τρίτου,
γ) Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων,
δ) Τα χορηγούµενα και τα λαµβανόµενα δάνεια, καθώς και οι εισπράξεις

ζ

και οι καταβολές που γίνονται για τη µερική ή ολική εξόφληση τους.
13.Στο βιβλίο αναγράφεται η χρονολογία έκδοσης ή λήψης, κατά - περίπτωση, του καταχωρούµενου δικαιολογηπκού, ο αύξων αριθµός και
το είδος του, καθώς και το ονοµατεπώνυµου του αντισυµβαλλόµενου
στο σκέλος των εξόδων.

_

14.Θεσπίζεται ρητή υποχρέωση ανάλυση των καταχωρουµένων ποσών
ή στο βιβλίο ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τους µοναδικούς συντελεστές
της φορολογίας εισοδήµατος. Η υποχρέωση επίσης της καταχώρησης
των πωλήσεων και αγορών κατά συντελεστή Φ.Π.Α. για πρώπ] φορά
αναφέρεται στις διατάξεις του Κώδικα, πλην όµως αναφερόταν ρητά στο
Ν. 1642/86 (Φ.Π.Α.), κάτι που δεν συνέβαινε αντίστοιχα στις διατάξεις
του εισοδήµατος για τους µοναδικούς συντελεστές.
15.∆εν απαιτείται πλέον κατά την ηµερήσια συγκεντρωτική καταχώρηση
των εσόδων η αναγραφή του συνολικού αριθµού των εκδοθέντων
στοιχείων.
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ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ
ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ

Όλοι

οι

επιτηδευµατίες

που

τα

ακαθάριστα

έσοδα

τους

υπερέβησαν την προηγούµενη χρήση τα 100.000C αττό πωλήσεις
αγαθών υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή για τα εµπορεύσιµα
αγαθά.
∆ηλαδή τα εµπορεύµατα, τις πρώτες ύλες, τις βοηθηπκές ύλες, τα
υλικά συσκευασίας κ.λ.π.
Οι επιχειρήσεις όµως παροχής υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να
τηρούν βιβλίο απογραφών.
Επίσης δεν απογράφουν τα πάγια, τα ανταλλακπκά παγίων, τους
πελάτες, τους προµηθευτές, τα γραµµάτια εισπρακτέα - πληρωτέα κ.λ.π.,
αφού κάνουν απογραφή εµπορεύσιµων αγαθών.
Ακόµη τα εµπορεύµατα τρίτων δεν απογράφονται.
Στην περίπτωση που έχουµε µικτή δραστηριότητα (πώληση παροχή) για να υποχρεωθεί κάποιος στην σύνταξη απογραφής
λαµβάνεται υπόψη ο τζίρος µόνο από πώληση.
Ο χώρος στον οποίο µπορεί να καταχωρηθεί η απογραφή είναι
στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και ιδιαίτερα στο τέλος του βιβλίου.
Πρέπει ακόµη να τονίσουµε ότι το βιβλίο απογραφών µπορεί να
θεωρηθεί µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και αναγράφονται:
1. Το είδος του αγαθού.
2. Η ποσότητα.
3. Η µονάδα µέτρησης.
4. Η τιµή αποτίµησης.
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ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Για τους παρέχοντες, µε βιβλία Β' κατηγορίας που χρησιµοποιούν
διάφορα υλικά (π.χ. συνεργείο αυτοκινήτων) δε δηµιουργείται κατ'
αρχήν υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών. Όταν όµως οι
συνολικές αγορές των υλικών σε ετήσια βάση ξεπερνούν το 1/3 των
συνολικών ακαθάριστων εσόδων τότε πρόκειται και για κλάδο πώλησης
αγαθών δηλαδή είναι υποχρεωτική η τήρηση βιβλίου απογραφών.
Επίσης δεν έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών
οι επιχειρήσεις που διέκοψαν ή διαλύθηκαν είτε εκποίησαν τα
εµπορεύσιµα περιουσιακά τους στοιχεία ή περιήλθαν στα φυσικά
πρόσωπα - φορείς των επιχειρήσεων, ως αντικείµενο της ιδιωτικής
τους περιουσίας αυτοπαράδοσης κ,λ.π.
Ακόµα όσοι έχουν ως κύριο αντικείµενο των εργασιών τους (άνω
του 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση
αγαθών) µία από τις απαλλασσόµενες δραστηριότητες, απαλλάσσονται
από την τήρηση

βιβλίου απογραφών για το σύνολο των

δραστηριοτήτων τους. στην αντίθετη περίπτωση που τα ακαθάριστα
έσοδα είναι κάτω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων,
υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών για το σύνολο των
δραστηριοτήτων.
Σηµαντικό

επίσης

είναι

να

αναφέρουµε ότι

υπάρχουν

επαγγέλµατα που είτε αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα για τη
σύνταξη απογραφής λόγω του αντικειµένου των εργασιών τους ή του
µεγάλου αριθµού των ειδών που εµπορεύονται, είτε δεν διαθέτουν
αξιόλογα αποθέµατα αγαθών, στο τέλος της χρήσεως ώστε η απογραφή
τους να µην παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.
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Σύµφωνα µε τις κατά καιρούς αποφάσεις, όσοι έχουν ως κύριο
αντικείµενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των
ακαθάριστων εσόδων) µια από τις πιο κάτω δραστηριότητες
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών.
1. Εκµετάλλευση λατοµείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατοµικών προϊόντων).
2. Κατασκευή ή εµπορία σφραγίδων, επιγραφών, σηµάτων.
3. Εκµετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
4. Φωτογραφείο και εργαστήριο "φιλµς" - εκτυπώσεις φωτογραφιών
γενικά.
5. Επιχείρηση εκδόσεως εφηµερίδων και περιοδικών.

6. Βιβλιοδετείο.
7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
8. Αρτοποιείο,

πρατήριο

άρτου,

ειδών

αρτοποιίας

και

ζαχαροπλαστικής, (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
9. Γαλακτοζαχαροπλαοτείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική
ή κυρίως λιανική).
10.Εµπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
11.Εµπορία νωπών και κατεψυγµένων ιχθύων (πώληση λιανική ή
κυρίως λιανική).
12.0πωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
13.Ελαιοτριβείο.
14.Αλευρόµυλος.
15.Εµπορία ρακών και απορριµµάτων.
16.Εµπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
17.Πρακτορείο εφηµερίδων και περιοδικών γενικά.
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18.Ανθοπωλείο.
19.0 επιτηδευµατίας που διατηρεί εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, Κέντρο
∆ιασκέδασης, Μπαρ, Καφετέρια, κυλικείο, Αναψυκτήριο και λοιπά
συναφή.
20.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
21.0 επιτηδευµατίας που ασχολείται µε την κατασκευή ιδιωτικών ή
δηµόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
22.Εµπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική - λιανική).
23.Εµπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη κ,λ.π.) ειδών
σχεδίασης και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).
24.Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά.
25.0 επιτηδευµατίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασµό τρίτων.
26.0 επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για λογαριασµό τρίτων.
27.Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική λιανική).
28.Φαρµακείο.
29.0 επιτηδευµατίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και
εξαρτήµατα χονδρικής (δεν περιλαµβάνεται η πώληση µπαταριών).
30Ύλικά ραπτικής και υποδηµατοποιίας χονδρικής ή λιανικής.
31.Έµπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας
(πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) δεν περιλαµβάνεται εργαλεία ή
µηχανήµατα που κινούνται µε ρεύµα πετρέλαιο, βενζίνη κ.λ.π.
32.Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
33.Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά µέταλλα.
34.Μεταχειρισµένα

ανταλλακτικά

αυτοκινήτων

και

λοιπών

αυτοκίνητου µένων µηχανηµάτων (που αγοράζονται µε το βάρος).
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35.Εµπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων χονδρικώς και
λιανικώς.
36. Εµπορία παλαιών γραµµατοσήµων και συναφών.
37.Έµπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίµατος, νηµάτων,
εργόχειρων, κεντηµάτων και συναφών ειδών.
38.Αγρότες και αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
39.Παλαιοπώλης.
40.Έµπορος µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υφασµάτων λαϊκής
κατανάλωσης που αγοράζονται και πωλούνται µε το βάρος.
41 .Έµπορος ψευδοκοσµηµάτων.
42.Έµπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασµούς.
43.Πρατήριο πώλησης προϊόντων καπνοβιοµηχανίας.
44.Έµπορος ωδικών πτηνών, µικρών ζώων, τροφών και εξαρτηµάτων
αυτών, διακοσµητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση
λιανική ή κυρίως λιανική).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ατοµική επιχείρηση Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" έχει σαν αντικείµενο την
αγορά και πώληση λιανικώς ηλεκτρικών µικροσυσκευών, χονδρική
πώληση υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επίσης παρέχει υπηρεσίες
επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε δικά του υλικά (χονδρικά).
Η επιχείρηση αυτή είναι υποχρεωµένη από τον ΚΒΣ να τηρεί
βιβλίο Εσόδων - Εξόδων (Β' κατηγορίας). Κατά την διαχειριστική
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περίοδο 1999 (1-1-1999 / 31-12-1999) συνέβησαν τα εξής λογιστικά
γεγονότα:

Α° ∆ΙΜΗΝΟ

4-1-1999
1. Αγορά από τον προµηθευτή Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. µε το ΤΠ-∆Α
No 8259 δρχ. 8.534 & Φ.Π.Α. 1.536 δρχ.

7-1-1999
2. Αγορά από τον προµηθευτή ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µε
ΤΠ-∆Α No 92917 δρχ. 31.215 & Φ.Π.Α. 5.619 δρχ.

7-1-1999
3. Εξόφληση φορτωτικής No 57 του µεταφορέα ΒΙ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. αξίας
508 δρχ. & Φ.Π.Α. 92 & δικ φορτωτικής 10 δρχ.

7-1-1999
4. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 453 δρχ. 30.528 & Φ.Π.Α. 5.495.
11-1-1999
5. Παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία ∆. Α∆ΑΝΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε το υπ'
αριθµ. ΤΠΥ No 216 δρχ. 12.000 & Φ.Π.Α. 2.160.

11-1-1999
6. Αγορά από Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. µε ΤΠ-∆Α 8.368 δρχ. 15.261
& Φ.Π.Α. 2.747.

11-1-1999
7. Πώληση υλικών στην εταιρεία Γ. Α∆ΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε ΤΠ No 535
δρχ. 124.478 & Φ.Π.Α. 22.400.
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11-1-1999
8. Παροχή υπηρεσιών στην ανωτέρω εταιρεία µε το Τ.Π.Υ. No 211 δρχ.
75.000 &Φ.Π.Α. 13.500.

30-1-1999
9. Πληρωµή ενοικίου µηνός Ιανουαρίου µε αποδ. No 20 δρχ. 27.972.

15-2-1999
10.Αγορά από Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No 95009 δρχ.
77.076 &Φ.Π.Α. 13874.

15-2-1999
11.Αγορά από προµηθευτή Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε Τ.Π.∆.Α. No 33310 δρχ. 91060 & Φ.Π.Α. 16391.

15-2-1999
12.Εξόφληση φορτωτικής No 1143 του µεταφορέα ΒΙ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. δρχ.
1017 & Φ.Π.Α. 183 & δικ. Φορτωτικής.

15-2-1999
13.Λιανική πώληση µε Η∆Ζ No 454 δρχ. 97.767 & Φ.Π.Α. 17598.

15-2-1999^
14.Επιστροφή υλικών στον προµηθευτή Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. και
λήψη πιστωτ. Τιµολ. No 443 αξία 54.496 & Φ.Π.Α. 9.809.

28-2-1999
15.Αγορά από προµηθευτή Ξ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τ.Π.-∆.Α. No
789 αξίας 61.270 δρχ. & Φ.Π.Α. 11.028.

28-2-1999
16.Πληρωµή ενοικίου µηνός Φεβρουαρίου µε αποδ. No. 21 δρχ. 27.972.
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Β° ∆ΙΜΗΝΟ

8-3-1999
1. Παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ε.»
µε Τ.Π.Υ. No 212 αξίας 27.000 & Φ.Π.Α. 4.680.

8-3-1999
2. Αγορά από ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No
96185 αξίας 111.125 δρχ. & Φ.Π.Α. 20.003.

8-3-1999
3. Αγορά από τον προµηθευτή MIX. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ µε Τ.Π.-∆.Α. No
577 αξίας 40.098 & Φ.Π.Α. 7.218.

8-3-1999
4. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 455 δρχ. 82.924 & Φ.Π.Α. 14.926.
23-3-1999
5. Πώληση υλικών στην εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ε.» µε
Τ.Π. No 536 αξίας 180.010 & Φ.Π.Α. 32.400

23-3-1999
6. Αγορά-από τον προµηθευτή Κ. ΤΖΙΡΑΚΗ µε Τ.Π.-∆.Α. No 14 αξίας
27.356 & Φ.Π.Α. 4.924.
30-3-1999
7. Πληρωµή ενοικίου Μαρτίου αποδ. No 22 δρχ. 27.972.
30-3-1999
8. Εξόφληση ∆ΕΗ δρχ. 12.257 Φ.Π.Α. 2.206 ∆ηµ. Τέλη - φόρος 3.383. 54-1999
9. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 456 δρχ. 128.881 & Φ.Π.Α. 23.199.
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5-4-1999
ΙΟ.Αγορά από Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No 9360 αξίας
32.121 &Φ.Π.Α. 5.782.
5-4-1999
11.Αγορά από ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No
98583 αξίας 19.703 δρχ. & Φ.Π.Α. 3.547.
20-4-1999
12.Πώληση υλικών στην εταιρεία Χ. ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. µε Τ.Π.
No 537 αξίας 3.260 & Φ.Π.Α. 587.
20-4-1999
13. Αγορά από προµηθευτή ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Ο.Ε. µε Τ.Π.∆.Α. No 2495 αξίας 11.582 δρχ. & Φ.Π.Α. 2.085.
20-4-1999
14.Αγορά από προµηθευτή Κ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ µε Τ.Π.-∆.Α. No 564
αξίας 16.205 δρχ. & Φ.Π.Α. 2.916.
20-4-1999
15.Αγορά_.από ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β,Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No
99949 αξίας 14.328 δρχ. & Φ.Π.Α. 2.579.
30-4-1999
16.Πληρωµή ενοικίου µηνός Απριλίου αποδ. No 23 δρχ. 27.972.
30-4-1999
17.Εξόφληση ΟΤΕ δρχ. 2.113 & Φ.Π.Α. 387.
30-4-1999
18.Αγορά από Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No 9654 αξίας
156.127 δρχ. & Φ.Π.Α. 28.103.
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Γ ∆ΙΜΗΝΟ

10-5-1999
1. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 157 δρχ. 118.238 & Φ.Π.Α. 21.282.
10-5-1999
2. Αγορά από Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α No 46265
αξίας 134.021 δρχ. & Φ.Π.Α. 24.124.

10-5-1999
3. Αγορά από τον ίδιο προµηθευτή µε Τ.Π.-∆.Α. No 46266 αξίας 84.360
δρχ. &Φ.Π.Α. 15.183.

20-5-1999
4. Πώληση υλικών στον πελάτη ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ µε Τ.Π. No

538 αξίας 31.900 δρχ. & Φ.Π.Α. 5.742.
20-5-1999
5. Πώληση υλικών στον πελάτη ΣΜΠΩΚΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. µε Τ.Π. No

539 αξίας 48.000 δρχ. & Φ.Π.Α. 8.640.
20-5-1999
6. Εξόφληση φορτωτικής ΛΑΤΟ Ο.Ε. µε No. 5985 αξίας 2.496 δρχ. &
Φ.Π.Α. 534 & δικ. Φορτ. 10.

30-5-1999
7. Πληρωµή ενοικίου µηνός Μαίου µε αποδ. No 24 δρχ. 27.972.

30-5-1999
8. Αγορά από ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ µε Τ.Π.-∆.Α. No 1657 αξίας
40.715 δρχ. &Φ.Π.Α. 7.329.

10-6-1999
9. Πώληση υλικών στον πελάτη ∆. ΜΑΥΡΑΚΗ µε Τ.Π. No 540 αξίας
14.406 δρχ. &Φ.Π.Α. 2.594.
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10-6-1999
10.Παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. µε Τ.Π.Υ. No 213
αξίας 25.000 δρχ. & Φ.Π.Α. 4.500.

10-6-1999
11.Πώληση υλικών στην ανωτέρω εταιρεία µε Τ.Π. No 541 αξίας .8.470
&Φ.Π.Α. 1.530.

15-6-1999
12.Πληρωµή ενοικίου Ιουνίου µε αποδ. No 25 δρχ. 27.972.

15-6-1999
13.Πώληση υλικών στον πελάτη Ν. ΠΑΣΠΑΤΗ µε Τ.Π. No 542 αξίας
98.200 δρχ. & Φ.Π.Α. 17.676.

15-6-1999
14.Παροχή υπηρεσιών στον ανώτερο πελάτη µε Τ.Π.Υ. No 214 αξίας
70.000 δρχ. &Φ.Π.Α. 12.600.

30-6-1999
15.Αγορά από ΗΛΕΚΤΡΟ ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No
104.144 αξίας 87.288 δρχ. & Φ.Π.Α. 15.712.

30-6-1999
16.Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 458 δρχ. 105.380 & Φ.Π.Α. 18.968.
30-6-1999
17.Αγορά FAX από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α.
No 586 αξίας 150.000 δρχ. & Φ.Π.Α. 27.000.
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∆ ∆ΙΜΗΝΟ
6-7-1999
1. Αγορά από ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆Α No 2531
αξίας 32.461 δρχ. & Φ.Π.Α. 5842.

6-7-1999
2. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 459 αξίας 141.297 & Φ.Π.Α. 25.433.
15-7-1999
3. Αγορά από προµηθευτή Ι. ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ µε Τ.Π.-∆.Α. No 3586
αξίας 15.076 & Φ.Π.Α. 2.714.

15-7-1999
4. Αγορά από Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ µε Τ.Π.-∆.Α. No 782 αξίας 35.800 &
Φ.Π.Α. 6.444.

15-7-1999
5. Εξόφληση φορτωτικής TAO No 10824 αξίας 67$ δρχ. & Φ.Π.Α. 122.
2-8-1999
6. Πώληση υλικών στο ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε Τ.Π. No 543 αξίας
25.000 δρχ. & Φ.Π.Α. 4.500.

2-8-1999
7. Παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία Α. ΚΙΟΣΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε Τ.Π.Υ.
No 215 αξίας 14.000 δρχ. & Φ.Π.Α. 2.520.

18-8-1999
8. Αγορά από Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ µε Τ.Π.-∆.Α. No 841 αξίας 97.470
δρχ. & Φ.Π.Α. 17.545.
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31-8-1999
9. Πώληση υλικών στην ΑΤΕ Α.Ε. µε Τ.Π. No 544 αξίας 20.000 δρχ. &
Φ.Π.Α. 3.600.
31-8-1999
ΙΟ.Πληρωµή ενοικίου Ιουλίου Αυγούστου αποδ. No 26 δρχ. 55.944.

Ε ∆ΙΜΗΝΟ

5-9-1999
1. Λιανικές πωλήσεις µε Η∆Ζ No 460 αξίας 25.387 δρχ. & Φ.Π.Α.
4.570.

15-9-1999
2. Αγορά από ΗΛΕΚΓΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No
105210 αξίας 65.280 δρχ. & Φ.Π.Α. 11750.
30-9-1999
3. Παροχή υπηρεσιών στην ΑΤΕ Α.Ε. Τ.Π.Υ. No 216 αξίας 35.000 &
Φ.Π.Α. 6.300.
8-10-1999-·
4. Εξόφληση ΟΤΕ δρχ. 4.200 & Φ.ΠΑ 756.
18-10-1999
5. Πώληση υλικών στην ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΕ µε Τ.Π. No 545
αξίας 78500 & Φ.ΠΑ 14.130.
30-10-1999
6. Αγορά από ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Ο.Ε. µε Τ.Π.-∆.Α. No 2652
αξίας 72460 δρχ. & Φ.Π.Α. 13.043.
30-10-1999

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙ/ΣΕΩΝ.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι επιτηδευµατίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως και
όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής, έχουν την
υποχρέωση, σύµφωνα µε το νόµο και τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, να εκδίδουν τα απαιτούµενα φορολογικά στοιχεία. Χωρίς την
έκδοση αυτών δεν νοείται σωστά οργανωµένη επιχείρηση. Τα
βασικότερα φορολογικά στοιχεία είναι:
1. Το δελτίο αποστολής.
2. Το τιµολόγιο πώλησης.
3. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης (είτε χειρόγραφες, είτε ταµειακής
µηχανής, είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή).

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το δελτίο αποστολής είναι το µοναδικό συνοδευτικό στοιχείο
διακίνησης των αγαθών και το οποίο µπορεί να εκδοθεί είτε ως απλό
δελτίο αποστολής είτε ως συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής είτε
συνενωµένο µε στοιχεία αξίας (όπως τιµολόγιο, Α.Λ.Π., Α.Π.Υ.,
εκκαθάριση).
1. Το δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία:
α) 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
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(όπως τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής
υπηρεσιών),
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών απ' αυτόν για διακίνηση,
από µη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου αποστολής ή από αρνούµενο την
έκδοση του,
γ)

σε κάθε άλλη περίπτωση διακίνησης αγαθών µεταξύ

επαγγελµατικών

εγκαταστάσεων

του,

για

οποιοδήποτε

των

σκοπό.

(Παράδειγµα, διακίνηση προς το υποκατάστηµα, αποθήκη, εργοτάξιο,
για επεξεργασία, για φύλαξη, δειγµατισµό, δωρεάν διάθεση κ.λ.π.) µε
έγκριση του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η
µη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοση του κατά διαφορετικό τρόπο,
εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι δύσκολη η παρακολούθηση των
διακινούµενων αγαθών.
Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται συνοδεύονται
κατά την διακίνηση τους µε το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής,
που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
Όταν, κατά την διακίνηση των αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής
δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση
συνενωµένου δελτίου αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και
αντίστροφα.
2. Επίσης, το δηµόσιο και κάθε άλλος οργανισµός µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής
αγαθών σε επιτηδευµατία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για
λογαριασµό τους. Ακόµη οι αγρότες εκδίδουν δελτίο αποστολής και κατά
τη διακίνηση οπωρολαχανικών, ανθέων και φυτών για πώληση
απευθείας ή µέσω τρίτων για επεξεργασία ή συσκευασία ανεξάρτητα
από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο.
Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής µόνο
όταν τα διακινούν µε δηµόσιας χρήσης µεταφορικά µέσα και για τις αιτίες
που αναφέραµε.
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3. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται και 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. Στο στοιχείο που εκδίδεται κατά
περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, η
ακριβή ώρα παράδοσης τους και η λέξη ∆ιάφοροι στη θέση του
παραλήπτη. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο
πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των
αγαθών που επιστρέφονται.
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου,
κατάλληλα γραµµογραφηµένο σε στήλες, µπορεί να εκδίδεται την πρώτη
ηµέρα κάθε µήνα για τις διακινήσεις, µε φορτηγό IX αυτοκίνητο,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που προορίζονται για επισκευή και
συντήρηση µηχανηµάτων ή συσκευών ή εγκαταστάσεων στην
περιφέρεια της έδρας ή του υποκαταστήµατος της επιχείρησης ή σε
απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων. Εφόσον βέβαια κάθε
µέρα και ττριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου αναγράφονται σε
ιδιαίτερη στήλη, τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που διακινούνται την ηµέρα αυτή.
4. Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης εκδίδει δελτίο
εσωτερικής διακίνησης για την εντός της επιχείρησης του διακίνηση
αγαθών και ειδικότερα:
α) για κάθε εξαγωγή από την αποθήκη πρώτων υλών, βοηθητικών
υλών, ειδών συσκευασίας, ιδίων ή τρίτων, προς την παραγωγική
διαδικασία. Όταν είναι δύσκολη η άµεση έκδοση του δελτίου αυτού,
µπορεί να εκδίδεται ηµερήσιο δελτίο για όλες τις εξαγωγές που έγιναν
την ίδια ηµέρα,
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β) για κάθε επαναφορά στην αποθήκη πρώτων υλών, βοηθητικών υλών
και ειδών συσκευασίας, που δεν χρησιµοποιήθηκαν τελικά στην
παραγωγική διαδικασία,
γ) για τα εντός της ηµέρας παραχθέντα έτοιµα προϊόντα που εισάγονται
στην αποθήκη.
5. ∆ελτίο αποστολής επίσης εκδίδεται από τον παραλαµβάνονται κατά
την διακίνηση επιστρεφόµενων αγαθών. ∆ηλαδή:
α) Όταν παραλαµβάνονται αγαθά λόγω επιστροφής τους,
β) Όταν παραλαµβάνονται αγαθά από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Εκτός αν
είναι εµπορεύσιµο), από ιδιώτες, από ΝΠ∆∆ κ.λ.π., που δεν έχουν
υποχρέωση έκδοσης,
γ) Όταν παραλαµβάνουν από το κατάστηµα του επιτηδευµατία που
αρνείται να εκδώσει.
∆εν εκδίδεται δελτίο αποστολής όταν πωλούνται αγαθά λιανικώς.
Στην περίπτωση αυτή αρκεί η παράδοση της απόδειξης λιανικής
πώλησης και η παράδοση των αγαθών στον ιδιώτη.
Τέλος, όπως ήδη αναφερθήκαµε για την διακίνηση αγαθών µεταξύ
των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία εκδίδεται δελτίο
αποστολής, παραµένει όµως το δικαίωµα στον οικονοµικό έφορο, όπου
µε απόφαση του εγκρίνεται η µη έκδοση ή η κατά διάφορο τρόπο έκδοση
του δελτίου αποστολής.
6. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: (Περιεχόµενο ∆.Α.):
α) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, το ΑΦΜ του
εκδότη, εκτός του ΑΦΜ του παραλήπτη. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται
σε ιδιώτη αναγράφεται µόνο το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του.
στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ως παραλήπτης αναγράφεται η
λέξη "∆ιάφοροι",
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β) η ακριβής ωρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που
σηµειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο µε τετραψήφιο αριθµό,
επίσης ο αριθµός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιµοποιούµενου κατά τη
µεταφορά των αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δηµόσιας ή ιδιωτικής
ΧΡήσης.
γ) ο τόπος από τον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά, καθώς και ο τόπος
προορισµού, όταν δεν συµπίπτει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος του
παραλήπτη, κατά περίπτωση.
δ) η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. Με έγκριση του
προϊσταµένου ∆.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 και η ηµεροµηνίας που θα γίνει η µεταφορά.
ε) ο σκοπός της διακίνησης
στ) το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισµα
των ποσοτήτων των ειδών, αριθµητικά και ολογράφως, ανεξάρτητα αν
για τον προσδιορισµό της ποσότητας κάθε είδους χρησιµοποιήθηκε η
ίδια ή διαφορετική µονάδα µέτρησης. ∆εν υπάρχει υποχρέωση
αναγραφής

του

αθροίσµατος

των ποσοτήτων αριθµητικώς

και

ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται µε την χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή,
ζ) η αξία των αγαθών µόνο επί αποστολής αγαθών µεταξύ
υποκαταστηµάτων, ή κεντρικού και υποκαταστηµάτων εφόσον εκεί που
αποστέλλονται τα αγαθά τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και
αξία,
η) ο αριθµός του τιµολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτηµένων καρπών.
7. Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφονται:
α) Το είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινούνται
β) ο αποθηκευτικός χώρος προέλευσης των προϊόντων βοηθητικών
υλών και ο προορισµός των έτοιµων προϊόντων.
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Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης ∆.Α.
α) Κατά την χονδρική πώληση υγρών καυσίµων, υγραερίου,
λιπαντικών αυτοκινήτων από πρατηριούχους . σε επαγγελµατικά
αυτοκίνητα και µηχανήµατα,
β) Κατά την πώληση φαγητών και ποτών από εστιατόρια που
καταναλώνονται στο κατάστηµα του πωλητή για επαγγελµατικούς
σκοπούς,
γ) Κατά την χονδρική πώληση αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών.

Περιπτώσεις που µπορεί να µην εκδίδεται ∆.Α.
α) Στην πώληση ανταλλακτικών τα οποία οι πωλητές τοποθετούν
πάνω σε αυτοκίνητα,
β) Στην διακίνηση εφηµερίδων και περιοδικών από τους
εφηµεριδοπώλες,
γ)Στα διακινούµενα είδη από γραφεία τελετών,
δ) Στις επαναλαµβανόµενες χονδρικές πωλήσεις φαρµάκων στο
∆ηµόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταµείο όταν τα πωλούµενα είδη
παραδίδονται στους ασφαλισµένους,
ε) Στην διακίνηση φωτογραφιών από φωτοειδησεογράφους,
στ) Στην µεταφορά κενών φιαλών, κιβωτίων αναψυκτικών,
µπύρας, κρασιών, κενών φιαλών υγραερίου, οξυγόνου, κενών υλικών
συσκευασίας ειδών ζαχαροπλαστικής - τροφίµων, εφόσον διακινούνται
µε Ι.Χ. επαγγελµατικά αυτοκίνητα,
ζ) Κατά την διακίνηση από τεχνίτες διαφόρων εργαλείων και
µηχανηµάτων για εκτέλεση εργασιών τους,
η) Κατά την διακίνηση φαγητών στα σπίτια των καταναλωτών,
-66-

Κατά τη µεταφορά ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες στα
ελαιοτριβεία,
Ι) Κατά την διακίνηση αφισών και φέιγ βολάν.

∆ιάρκεια δελτίου αποστολής
Το δελτίο αποστολής συνοδεύει τα αγαθά από την έξοδο τους από
το κατάστηµα και για όλη τη διαδροµή µέχρι την παράδοση τους στον
παραλήπτη.
Με την 802/1988 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι η µεταφορά
αγαθών µε δελτίο αποστολής µε ηµεροµηνία έκδοσης της προηγούµενης
ηµέρας δεν αποτελεί παράβαση εφόσον από τα πραγµατικά περιστατικά
αποδεικνύεται ότι δεν κατέστη δυνατή η παράδοση τους, αυθηµερόν.
Επίσης µε την απόφαση 746/89 του ΣτΕ κρίθηκε ότι τα
συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία νοµίµως συνοδεύουν τα αγαθά και
µετά την ηµεροµηνία έκδοσης τους, εφόσον η µεταφορά συντελείται
µέσα σε εύλογο χρόνο και ο επιτηδευµατίας αποδεικνύει τα πραγµατικά
γεγονότα στα οποία οφείλεται η καθυστέρηση.
Ακόµη το ΣτΕ µε την 1156/91 απόφαση του έκρινε ότι η µεταφορά
αγαθών την επόµενη µέρα της έκδοσης των δελτίων αποστολής ήταν
δικαιολογηµένη από τις ειδικές συνθήκες µεταφοράς.

Υποχρέωση διαφύλαξης των ∆.Α.
Σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις του Κώδικα, τα βιβλία και τα
στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά
δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται για 6 χρόνια. Οι
νέες διατάξεις ορίζουν ότι όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΒΣ - άρα και το
δελτίο αποστολής - φυλάσσονται αντίθετα µε τις προηγούµενες όπου
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γινόταν, σύγχυση για το φορολογικά στοιχεία που δεν ήταν
δικαιολογητικά εγγραφής. Η µη διαφύλαξη των δελτίων αποστολής και
πρόστιµο επισύρει και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις καθιστά
αντικειµενικά αδύνατες, αν αυτή η µη διαφύλαξη είναι σε µεγάλη έκταση,

Ποια στοιχεία µπορούν να συνοδεύουν τα αγαθά
κατά την διακίνηση τους.
Το συνοδευτικό στοιχείο των αγαθών είναι το πρώτο αντίτυπο του
δελτίου αποστολής και κάθε συνενωµένου στοιχείου µε το δελτίο
αποστολής π.χ. ∆ελτίο αποστολής - Τιµολόγιο (πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών), ∆ελτίο αποστολής - Εκκαθάριση, ∆ελτίο αποστολής Απόδειξη λιανικής πώλησης, ∆ελτίο αποστολής - Απόδειξη παροχής
υπηρεσιών, ∆ελτίο αποστολής - Απόδειξη αυτοπαράδοσης, δηλαδή
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο µεταφοράς αγαθών είναι κάθε
στοιχείο που στον τίτλο του υπάρχει και ο τίτλος "∆ΕΛΤΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" και σε κάθε περίπτωση είναι θεωρηµένο από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Σε κάθε περίπτωση συνένωσης δελτίου αποστολής µε το
τιµολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων πρέπει το έντυπο αυτό να
είναι τουλάχιστον τριπλότυπο, ώστε το πρώτο αντίτυπο να συνοδεύει τα
αγαθά, το δεύτερο να παραδίδεται στον πωλητή - αγρότη και το τρίτο να
παραµείνει ως στέλεχος.

Ανάποδο δελτίο αποστολής.
Όταν παραλαµβάνονται "στην πόρτα" των πελατών αγαθά λόγω
επιστροφής, είτε από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠ∆∆ και γενικά πρόσωπα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε από ιδιώτες, είτε από πελάτες
επιτηδευµατίες, ιδιαίτερα µικρές επιχειρήσεις, χωρίς να παραδίδεται
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αντίστοιχα δελτίο αποστολής, είτε γιατί δεν έχουν υποχρέωση, είτε λόγω
άρνησης του υπόχρεου, εκδίδει δελτίο αποστολής αυτός που
παραλαµβάνει και διακινεί τα αγαθά. Στην θέση του παραλήπτη
αναγράφονται τα στοιχεία του, εφόσον δεν τα µεταφέρει κατ' ευθείαν σε
τρίτους και στο περιεχόµενο του δελτίου σηµειώνει το ονοµατεπώνυµο ή
την επωνυµία και την διεύθυνση αυτού που του παρέδωσε τα αγαθά.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆.Ο.Υ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Έγκριση µη έκδοσης δελτίου αποστολής από το
κεντρικό κατάστηµα στο υποκατάστηµα κ.λ.π.
Ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. έχει δικαίωµα να επιτρέπει, µετά από
αίτηση του επιτηδευµατία, την µη έκδοση δελτίου αποστολής ή την
έκδοση του κατά διάφορο τρόπο για την διακίνηση αγαθών µεταξύ των
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία, εφόσον λόγω
απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των
διακινούµενων αγαθών.
Η απόσταση δεν καθορίζεται από τον νόµο γιατί εξαρτάται από τα
πραγµατικά περιστατικά τα οποία πρέπει να κρίνει η ∆.Ο.Υ. Μπορεί µια
απόσταση 500 µέτρων µεταξύ κεντρικού και υποκαταστήµατος (π.χ.
εντός των Αθηνών, να θεωρηθεί µεγάλη αν στο ενδιάµεσο διάστηµα
υπάρχουν ίδια καταστήµατα πώλησης των αγαθών που παράγει ή
εµπορεύεται η επιχείρηση που ζητάει την έγκριση. Αντίθετα µια
απόσταση 20 χιλιοµέτρων από ένα χώρο παραγωγής µέχρι το κεντρικό
κατάστηµα, να θεωρηθεί µικρή δεδοµένου ότι στην ενδιάµεση διαδροµή
δεν µεσολαβούν χωριά ή πόλεις ή σ' αυτά που µεσολαβούν δεν
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υπάρχουν παρεµφερείς επιχειρήσεις. Στην έγκριση της ∆.Ο.Υ. για µη
έκδοση δελτίου αποστολής καλό είναι να καθορίζεται και η διαδροµή
που θα ακολουθείται ή αν πρόκειται π.χ. για αλλαγή έδρας, όποτε
µεταφέρονται όλα τα αγαθά και οι συγκεκριµένες ώρες και µέρες
µεταφοράς.

β) Έγκριση αναγραφής στο ∆.Α. διπλής ηµεροµηνίας
Ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. έχει δικαίωµα να επιτρέπει µετά από
αίτηση του επιτηδευµατία, να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής δύο
ηµεροµηνίες διακίνησης, όταν όµως υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες π.χ.
αποστολή αγαθών από Πειραιά - Θεσσαλονίκη µέσω της κατοικίας του
οδηγού στην Νέα Φιλαδέλφεια, η φόρτωση θα γίνει στις 5/10 το
απόγευµα για να κινηθεί το φορτηγό µέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια, έτσι ώστε
το πρωί στις 6/10 να ξεκινήσει ο οδηγός για Θεσσαλονίκη. Αυτή η
συγκεκριµένη πράξη - αποστολή µε τις προϊσχύουσες διατάξεις δεν
µπορούσε να γίνει ή τουλάχιστον αντιµετώπιζε έντονο πρόβληµα.
Βέβαια η έγκριση θα αφορά κάποιες γενικές διαδροµές - αποστολές
αγαθών µέσω της κατοικίας του οδηγού και όχι για κάθε µεµονωµένη
περίπτωση.
Οι εγκρίσεις αυτές από πλευράς της ∆.Ο.Υ. χρειάζονται µεγάλη
προσοχή και εκτίµηση των πραγµατικών παραστατικών, έτσι ώστε και οι
επιχειρήσεις να βοηθούν στις εργασίες τους, αλλά να µην δίνεται
ταυτόχρονα η δυνατότητα φοροδιαφυγής µε διπλές διακινήσεις αγαθών
µε το ίδιο δελτίο αποστολής.
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γ)

Μη

έκδοση

δελτίου

αποστολής

στις

επαναλαµβανόµενες πωλήσεις ή απόδειξη παραλαβής στις
επαναλαµβανόµενες αγορές
Με την παρ. 2 στ' του άρθρου 36, ορίζεται ότι ο προϊστάµενος
∆.Ο.Υ. έχει δικαίωµα «να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση των
"αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής ή των δελτίων αποστολής, στις
περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων αγορών ή πωλήσεων».
Όταν χορηγείται η έγκριση αυτή θα πρέπει να ορίζονται κατά την
κρίση του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. και προϋποθέσεις ούτως ώστε και η
επιχείρηση να διευκολύνεται µε τη µη έκδοση των δελτίων αποστολής ή
των αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής, αλλά και οι ελεγκτικές
επαληθεύσεις να εξασφαλίζονται.
Τέτοιες προϋποθέσεις µπορεί να είναι:
α) Η κατάσταση κατά αγοραστή πελάτη, που ορίζεται από την
παρ. 2 του άρθρου 12, να ενηµερώνεται άµεσα µε την παράδοση του
αγαθού για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων.
β) Να ζητείται η θεώρηση της κατάστασης για να µην
αντικαθίσταται στο τέλος του µήνα, όποτε πρέπει να εκδοθεί τιµολόγιο,
ανάλογα µε τις συµφωνίες και επιθυµίες των συµβαλλοµένων.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙ!

Ο τίτλος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» καθιερώνεται ως γενικός τίτλος των
στοιχείων που απεικονίζουν συναλλαγή και που προκύπτει υποχρέωση
έκδοσης στοιχείου, χωρίς να χρειάζεται διάκριση συναλλαγής (πώληση,
παροχή κ.λ,π.).
Άρα µπορεί να χρησιµοποιείται ένα στέλεχος µε το γενικό τίτλο
«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» που θα χρησιµοποιείται για πώληση αγαθών, παροχή
υπηρεσιών, αγορές αγροτικών κ,λ.π.
Όµως µπορεί ο επιτηδευµατίας να χρησιµοποιεί και διαφορετικό
στέλεχος (σειρά) για παροχή υπηρεσιών και διαφορετικό στέλεχος για
πώληση αγαθών.
Εδώ θεωρείται ότι ο επιτηδευµατίας τηρεί σειρές τιµολογίων και
πρέπει να υπάρχει διακριτικό σειράς.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τιµολόγια εκδίδονται από τον επιτηδευµατία:
α) Προς επιτηδευµατία,
β) Προς πρόσωπα άρθρου 2 παρ. 3 (∆ηµόσιο κ.λ.π.),
γ) Προς αγρότες άρθρο 2 παρ. 4,
δ) Για είσπραξη.
Τιµολόγια επίσης εκδίδονται από πρόσωπα αρ. 2 παρ. 3:
α) Προς επιτηδευµατία,
β) Προς πρόσωπα αρ. 2 παρ. 3,
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γ) Προς αγρότες αρ. 2 παρ. 4.

Αναλυτικά
1.

Τιµολόγιο εκδίδεται για την πώληση αγαθών (για ίδιο

λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου ή δικαιώµατος εισαγωγής) και την
παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία και τα
πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 (∆ηµόσιο, αγρότες
κ.λ.π.) του Κώδικα, για την άσκηση του επαγγέλµατος τους ή την
εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.
2.

Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,

που επαναλαµβάνονται κάθε µέρα ή κατά αραιότερα χρονικά
διαστήµατα µέσα στον ίδιο µήνα, προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή
πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα, ο
πωλητής επιτηδευµατίας µπορεί, αντί της έκδοσης τιµολογίου για κάθε
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά
αγοραστή - πελάτη. Σ' αυτήν καταχωρείται, για κάθε πώληση αγαθών ή
για κάθε παροχή υπηρεσιών, η ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών ή
παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή
υπηρεσιών και το ποσό το οποίο συµφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται τιµολόγιο
το αργότερο µέχρι τη δεκάτη ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία
έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο
δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση
συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο
τιµολόγιο.
3.

Επίσης, ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο όταν εισπράττει

επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις αποζηµιώσεις, επιστροφές
έµµεσων φόρων, δασµών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα
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έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, ως είσπραξη θεωρείται
και η πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου,~εφόσον αυτός
εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.
4.

Τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3

του άρθρου 2 (∆ηµόσιο κ.λ.π.) του Κώδικα,, για τις πωλήσεις αγαθών ή
.τις παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε επιτηδευµατία ή σε
πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 (∆ηµόσιο, αγρότες κ.λ.π.) του
άρθρου2.
5.

Ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παρ. 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 των αγαθών. 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 επόµενου από την
έκδοση του µήνα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου.
6.

Όταν ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του

άρθρου 2 ^∆ηµόσιο κ.λ.π.) αγοράζουν αγαθά από πρόσωπα της παρ. 4
του άρθρου 2 (Αγρότες) και δεν είναι δυνατή η άµεση έκδοση
τιµολογίου, εκδίδεται από τον αγοραστή απόδειξη ποσοτικής
παραλαβής, εφόσον τα αγαθά δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής.
Στο τέλος κάθε µήνα εκδίδεται από τον αγοραστή τιµολόγιο, κατά
πωλητή, στο οποίο καταχωρούνται αθροιστικά κατ' είδος το
περιεχόµενο των αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής ή των δελτίων
αποστολής και οι αριθµοί τους.
Επίσης, για τις επαναλαµβανόµενες κάθε ηµέρα αγορές
αγροτικών προϊόντων από τον ίδιο πωλητή - παραγωγό, επιτρέπεται η
έκδοση διπλότυπης απόδειξης ποσοτικής παραλαβής, στην οποία
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αναγράφεται και η τιµή µονάδας του είδους. Από το στέλεχος των
αποδείξεων αυτών ενεργείται εγγραφή των ποσοτήτων που αγοράζονται
και της αξίας της αγοράς τους σε κατάσταση που τηρείται σε µερίδες
κατά πωλητή παραγωγό. Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής
εκδίδεται το τιµολόγιο το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου
µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου
µήνα.
7. Τα αγαθά που παραλαµβάνονται από τρίτο προς πώληση ή
προς επεξεργασία για λογαριασµό του, καταχωρούνται, κατ' είδος και
ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση
καταχωρούνται κατ' είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή
παραδίδονται µετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται
για λογαριασµό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο
για την εκκαθάριση. Στο τέλος κάθε µήνα και µέχρι την δέκατη ηµέρα του
επόµενου µήνα και µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία. ηµέρα του
προηγούµενου µήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα στην οποία
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των
πωλήσεων ή της αµοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η
προµήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προµήθειας, καθώς ΚΟΓΟΙ
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του εντολέα. Η
εκκαθάριση µε το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά
των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνοµα του εντολέα και αναγράφονται
αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα µέχρι τη δέκατη
µέρα του µήνα της εκκαθαρίσεως και προκειµένου για τον τελευταίο µήνα
της διαχειριστικής περιόδου µέχρι την έκαστη ηµέρα του επόµενου µήνα.
Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα υποκαθιστούν τα
στοιχεία πώλησης αυτού.
Η πιο πάνω κατάσταση µπορεί να µην συντάσσεται εάν τα
στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση.
-75-

8. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασµό
τρίτου.
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν
έχει

υποχρέωση

έκδοσης

τιµολογίου

αυτό

εκδίδεται

από

τον

αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο τιµολόγιο αναγράφεται και το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά
θεωρείται τεκµηριωµένα ότι έγινε για λογαριασµό του αντιπροσώπου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΓΘΩΝ
Με τη σύµβαση αυτή τα δύο µέρη δηλαδή πωλητής - αγοραστής,
αναλαµβάνουν κάποιες υποχρεώσεις. Ο πωλητής µεταβιβάζει τα αγαθά
και ο αγοραστής πληρώνει, άρα για την έκδοση τιµολογίου χρειάζονται
δύο άτοµα.
Ο τρόπος πληρωµής (µετρητά ή µε πίστωση) δεν επηρεάζει την
συναλλαγή άρα εκδίδεται κανονικό τιµολόγιο.
Το τιµολόγιο στην πώληση εκδίδεται κατά την παράδοση των
αγαθών, εκτός και αν εκδοθεί δελτίο αποστολής οπότε το τιµολόγιο θα
εκδοθεί το αργότερο σε ένα µήνα από την παράδοση και όχι µετά τη
διαχειριστική περίοδο.
Στο τιµολόγιο αναγράφονται:
α) Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου,
β)

Τα

πλήρη

στοιχεία

των

συµβαλλοµένων,

δηλαδή

το

ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και
η αρµόδια ∆.Ο.Υ. Για το ∆ηµόσιο και τα εξοµοιούµενα µ' αυτό πρόσωπα,
καθώς και για τους διεθνής οργανισµούς και τις ξένες αποστολές,
αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυµία και διεύθυνση,
-76-

γ) Τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, δηλαδή, το είδος των
αγαθών, η ποσότητα τους, η ποιότητα τους, η µονάδα µέτρησης, η τιµή
µονάδος, η αξία των αγαθών καθώς και το ποσό κατά συντελεστή
Φ.Π.Α., ο Φ.Π.Α., το συνολικό άθροισµα.
Οι παρεχόµενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες
.διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της
συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο
Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόµη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας
της συναλλαγής αριθµητικώς ή της αµοιβής αριθµητικώς καθώς και
ολογράφως, όταν εκδίδεται χειρόγραφα τιµολόγιο. Επί αγοράς
ηρτηµένων καρπών ορισµένου κτήµατος στο τιµολόγιο αναγράφεται ως
ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί.
δ) Τέλος οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που έχουν εκδοθεί
κατά την διακίνηση των αγαθών που αφορά το τιµολόγιο.

Χρόνος έκδοσης τιµολογίου
Όπως ήδη αναφερθήκαµε, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την
παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη,
κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για την διακίνηση έχει εκδοθεί
δελτίο αποστολής το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα µήνα από
την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως
µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων. Αν ο
αγοραστής είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (π.χ.
∆ηµόσιο) µπορεί να εκδοθεί το τιµολόγιο µέχρι το τέλος της
διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η
αποστολή των αγαθών.
«Στο τιµολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου
εξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία που προαναφέροµε ότι
αναγράφονται στο τιµολόγιο, αναγράφονται και τα στοιχεία της τράπεζας
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που καταβαλλει την προµήθεια ή πιστώνει το λογαριασµό του, τα
στοιχεία του οίκου εξωτερικού 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 παροχής υπηρεσιών
Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται κατά το χρόνο που
ολοκληρώνεται η παροχή. Όταν οι υπηρεσίες παρέχονται συνεχώς και
σε διάρκεια εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο, που καθίσταται απαιτητό
µέρος της αµοιβής. Όταν η παροχή διαρκεί και πέραν της διαχειριστικής
περιόδου, τιµολογείται το τµήµα των υπηρεσιών π^ς χρήσης και
βρίσκεται µε προσωρινή επιµέτρηση στο τέλος της διαχειριστικής
περιόδου.
♦

Στο Του αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων, το
είδος των υπηρεσιών και η αµοιβή, ο Φ.Π.Α. και το συνολικό άθροισµα.
Οι επιτηδευµατίες, του άρθρου 10 παράγραφος 5, που τηρούν
πρόσθετα βιβλία και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες εκδίδουν απόδειξη
λιανικής πώλησης και προς επιτηδευµατίες.
Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων το
τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σ' ένα µήνα από την προσωρινή επιµέτρηση
και µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που πραγµατοποιήθηκε η
επιµέτρηση.

∆ελτίο ποσοτικής παραλαβής
Όταν παραλαµβάνονται ασυνόδευτα αγροτικά προϊόντα χωρίς να
αγοράζονται αλλά για άλλη αιτία (π.χ. πώληση για λόγο του
παραγωγού) εκδίδεται θεωρηµένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
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Οταν αγοράζονται ασυνόδευτα αγροτικά προϊόντα εκδίδεται
αθεώρητη απόδειξη ποσοτικής παραλαβής.

Πιστωτικό τιµολόγιο
Το πιστωτικό τιµολόγιο θεωρείται στην ουσία αρνητικό τιµολόγιο.
Είναι αθεώρητο και εκδίδεται από τον εκδότη του τιµολογίου καθώς και
από τους ελεύθερους επαγγελµατίες και από αυτούς που τηρούν
πρόσθετα βιβλία στις παρακάτω εξής περιπτώσεις:
α) Για παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται στο αρχικό
τιµολόγιο,
β) Για διάφορες που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιµολογίου,
γ)Για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.
Το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα µήνα από το
χρόνο παραλαβής αγαθών, στις επιστροφές, και το αργότερο µε τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στο
πιστωτικό τιµολόγιο απαιτείται να αναγράφονται εκτός των στοιχείων των
συµβαλλοµένων, το είδος, η ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η
αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφόµενων αγαθών, το ποσό των
εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των
στοιχείων (τιµολογίων) της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή
παρεχόµενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.
∆εν απαιτείται η αναγραφή των αριθµών των πιο πάνω στοιχείων:
α) Στις εκπτώσεις που υπολογίζονται µε βάση τις πωλήσεις
(εκπτώσεις λόγω τζίρου),
β) Στις επιστροφές αγαθών που έληξε η ηµεροµηνία χρήσης
(φάρµακα, τρόφιµα),
γ) Στις επιστροφές κενών φιαλών, κιβωτίων.
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Τέλος πιστωτικό τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο στις
περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.

∆εν εκδίδεται τιµολόγιο:
α) στις πωλήσεις ακινήτων, βιοµηχανοστασίων, πλοίων,
αυτοκινήτων, αεροσκαφών, και λοιπών µηχανηµάτων, εφόσον
συντάσσονται συµβόλαια µεταβίβασης, µετοχών, οµολογιών, οµολόγων
και εντόκων γραµµατίων,
β) στις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού
ρεύµατος, θερµικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών,
ταχυδροµικών, τραπεζικών χρηµατιστηριακών και χρηµατοδοτικών
εργασιών, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής
των υπηρεσιών αυτών εκδίδονται άλλα έγγραφα που περιλαµβάνουν τα
στοιχεία του τιµολογίου, εκτός της ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου και
φυσικά αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη,
γ) στις πωλήσεις µη εµπορεύσιµων αγαθών για τον αγοραστή
επιτηδευµατία αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι πέντε χιλιάδων (5000)
δραχµών, εφόσον εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης.

Τίτλος τιµολογίου
Με την παρ. 12.0 της εγκ. Του ΚΒΣ ορίζεται:
«Ο τίτλος «τιµολόγιο» καθιερώνεται ως γενικός τίτλος των
στοιχείων που απεικονίζουν συναλλαγές για τις οποίες προκύπτει
υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διάκριση
ανάλογα µε τον χαρακτήρα και την φύση της συναλλαγής (πώληση
αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.).
συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιείται ένα στέλεχος µε τον γενικό
τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», το οποίο να χρησιµοποιείται για πωλήσεις
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αγαθών, για παροχή υπηρεσιών, για αγορές αγροτικών προϊόντων
κ.λ.π.
Όλα αυτά όµως σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνουν, ότι στερείται
ο επιτηδευµατίας της δυνατότητας χρησιµοποίησης διακεκριµένων
στελεχών τιµολογίων ανάλογα µε τον χαρακτήρα και τη φύση των
συναλλαγών του. Έτσι, µπορεί να έχει ξεχωριστό στέλεχος (σειρά)
τιµολογίων για τις πωλήσεις αγαθών και ξεχωριστό για τις παροχές
υπηρεσιών. Σ' αυτήν όµως την περίπτωση θεωρείται ότι ο
επιτηδευµατίας τηρεί σειρές τιµολογίων και συνεπώς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Κώδικα πρέπει να υπάρχει
διακριτικό σειράς. Ως διακριτικό σειράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί
παρενθετική φράση σε συνέχεια ή κάτω από τον τίτλο και µε µικρότερα
τυπογραφικά στοιχεία από εκείνα του τίτλου, που υποδηλώνει το
χαρακτήρα των συναλλαγών που καλύπτονται από το συγκεκριµένο
στέλεχος, εφόσον εξυπηρετούνται οργανωτικές ανάγκες της επιχείρησης
π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για πώληση αγαθών) ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για παροχή
υπηρεσιών), ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (για πώληση
αγαθών κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό». -*■

Αγορά αγαθών από ιδιώτες (µη επιτηδευµατίες)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 ορίζεται ότι, επί
αγοράς παρά προσώπων µη υπόχρεων σε έκδοση τιµολογίου ο
αγοραστής επιτηδευµατιών και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2
(∆ηµόσιο ΝΠ∆∆ κ.λ.π.) εκδίδουν τιµολόγιο αγοράς στο οποίο
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πωλητή, η ∆.Ο.Υ.,
το είδος, η ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η αξία των
αγαθών.
Στην αξία των τιµολογίων αυτών υπολογίζεται χαρτόσηµο και όχι
Φ.Π.Α. µε ποσοστό 2,4% (µαζί µε το ΟΓΑ) αν ο αγοραστής είναι Α.Ε. ή
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Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1α του ΚΝΤΧ και 3,6% εάν ο
αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα
13 παρ. 1 δ και 15 παρ. 1α του ΚΝΤΧ.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται:
α) Για αγορές βιβλίων από συγγραφείς δηµόσιους υπαλλήλους οι
•οποίοι όπως πάγια δέχεται η ∆ιοίκηση δεν αποκτούν την ιδιότητα του
επιτηδευµατία από πώληση βιβλίων,
β) Για αγορές από ιδιώτες παλιών αντικειµένων αξίας (αντίκες),
πινάκων ζωγραφικής, επίπλων και οποιωνδήποτε άλλων αγαθών που
πωλούν τα πρόσωπα αυτά περιστασιακά και όχι από σύστηµα, τα
οποία περιήλθαν σ' αυτούς από λόγους που δεν έχουν σχέση µε
ανάπτυξη επαγγελµατικής δραστηριότητας π.χ. από κληρονοµιά, από
αγορά για προσωπική χρήση κ.λ.π.
γ) Για αγορές πολύτιµων κ.λ.π. αντικειµένων που έχουν δοθεί σε
ενεχυροδανειστές από ιδιώτες και στο συµφωνηµένο χρόνο δεν
επιστρέφεται το δάνειο κ.λ.π.
δ) Για αγορά αυτοκινήτων από ιδιώτες.
Σηµειώνεται ότι ειδικά για τα αυτοκίνητα ή µηχανήµατα, µπορεί,
αντί να εκδοθεί τιµολόγιο αγοράς να συνταχθεί συµβόλαιο µεταβίβασης.

Τιµολόγηση πολλαπλών συναφών υπηρεσιών
Στα τιµολόγια επί παροχής υπηρεσιών µπορεί να περιγράφεται
συνοπτικά η υπηρεσία, εφόσον γίνεται παραποµπή σε σύµβαση από
την οποία βέβαια θα προκύπτουν αναλυτικά οι προσφερόµενες
υπηρεσίες και ο τρόπος τιµολόγησης τους. η σύµβαση σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 1882/90, πρέπει εντός 10 ηµερών, από τη
κατάρτιση της, να κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. αλλιώς δεν παράγει
έννοµο αποτέλεσµα.
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Ως περιπτώσεις πολλαπλών συναφών υπηρεσιών αναφέρουµε τη
χρέωση υπηρεσιών επί συστεγάσεων, την εκχώρηση προσωπικού, τη
τεχνική ή µηχανογραφική υποστήριξη κ.λ.π.

Τιµολόγιο αγοράς (αγροτικά προϊόντα)
Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. δεν έχουν υποχρέωση, για την πώληση των προϊόντων
παραγωγής τους να εκδίδουν τιµολόγιο. Η πώληση αυτή καλύπτεται µε
τιµολόγιο που εκδίδεται από τον αγοραστή επιτηδευµατία ή από το
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ κ.λ.π. Το τιµολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων είναι
αθεώρητο. Από 1/7/94 εκδίδεται θεωρηµένο όταν δεν έχει προηγηθεί
δελτίο αποστολής ή θεωρηµένη απόδειξη ποσοτικής παραλαβής.
Για το περιεχόµενο του τιµολογίου αυτού διευκρινίζονται τα εξής:
α) Αντί του Α.Φ.Μ. του αγρότη αναγράφεται ο αριθµός της
αστυνοµικής του ταυτότητας όταν ο παραγωγός στερείται Α.Φ.Μ.
β) Η εισφορά ΕΛΓΑ θα αναγράφεται επί των τιµολογίων αγοράς
αγροτικών προϊόντων. Η αναγραφή θα γίνεται κατά τρόπο που δεν
επηρεάζει την αξία της συναλλαγής, δεδοµένου ότι είναι ουδέτερο
στοιχείο ως προς αυτή.
Η εισφορά ΕΛΓΑ ορίζεται σε 2% για τα προϊόντα φυτικής
προέλευσης

και

υδατοκαλλιεργητικής

0,5%

για

προϊόντα

προέλευσης.

Βαρύνει

ζωικής,
πάντοτε

αλιευτικής
τον

και

πωλητή

παραγωγό και παρακρατείται από τον εκδότη του τιµολογίου ή της
εκκαθάρισης, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποδώσει στην ∆.Ο.Υ
µε τρίµηνη δήλωση του που υποβάλλεται µέχρι 20/2, 20/5, 20/8, 20/11.
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ

Η εκκαθάριση είναι σύνθετο φορολογικό στοιχείο αξίας και είναι
αθεώρητο. Εκδίδεται από:
α) τον αντιπρόσωπο πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτου,
β) τον επεξεργαστή (φασονίοτα) αγαθών για λογαριασµό τρίτου,
γ) τον αντιπρόσωπο αγοράς αγαθών για λογαριασµό τρίτου,
δ) τον επιτηδευµατία που δέχεται υπηρεσίες για λογαριασµό
τρίτου.
Στην ουσία η εκκαθάριση είναι ένα τιµολόγιο όπου εκτός της
αµοιβής του αντιπροσώπου αναγράφονται και άλλα στοιχεία, άρα δεν
εκδίδεται ιδιαίτερο τιµολόγιο.
Ως προς τον αντιπρόσωπο ή επεξεργαστή είναι στοιχείο
απόδοσης λογαριασµού στον εντολέα και στοιχείο είσπραξης της
προµήθειας ή αµοιβής του γΓ αυτό δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται
χωριστά εκκαθάριση (απόδοση λογαριασµού) και τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
Ως προς τον εντολέα υποκαθιστά τα στοιχεία πώλησης ή αγοράς
ή παραγωγής, κατά περίπτωση, και ταυτοχρόνως είναι στοιχείο
δαπάνης για την χορήγηση προµήθειας ή αµοιβής.
Εκδίδεται από αθεώρητο στέλεχος στο τέλος κάθε µήνα και
συµπληρώνεται µέχρι την δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα.
Προκειµένου δε για τον τελευταίο µήνα της διαχειριστικής περιόδου η
εκκαθάριση αποστέλλεται µε την εικοστή ηµέρα του επόµενου µήνα.
Επιτρέπεται στον ίδιο µήνα να εκδοθούν περισσότερες από µία
εκκαθαρίσεις.
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Ο αντιπρόσωπος ή επεξεργαστής (φασονίοτας) έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει:
α) Να αναγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται (δηλαδή
καταχώρηση κατ' είδος, ποσότητα και αξία των αγαθών που πωλούνται
ή

παραδίδονται

µετά

την

επεξεργασία,

οι

δαπάνες

που

πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτου και ο Φ.Π.Α.) σε διπλότυπη
αθεώρητη κατάσταση κατ' εντολέα, την οποία θα επισυνάπτει στην
εκκαθάριση, οπότε στην εκκαθάριση θα αναγράφονται µόνο τα πλήρη
στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή αγορών το
ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτές, η προµήθεια και ο Φ.Π.Α.
αυτής, το ποσό της αµοιβής και ο Φ.Π.Α. αυτής και οι δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό jou εντολέα εφόσον τα στοιχεία
έχουν εκδοθεί στο όνοµα του,
β) Να αναγράφει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (δηλαδή πλήρη
στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αµοιβής
κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προµήθεια που
αναλογεί, ο Φ. Π. Α. της προµήθειας και οι δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του εντολέα), στην εκκαθάριση και
να µην συντάσσει ιδιαίτερη κατάσταση. ∆ηλαδή:

βα) Τα ττσραλαµβανόµενα αγαθά µόνο κατ' είδος και
ποσότητα,
ββ) Τα πωληθέντα ή αγορασθέντα αγαθά µόνο κατ' είδος,
ποσότητα και αξία ή τα παραδοθέντα µετά την επεξεργασία µόνο κατ'
είδος και ποσότητα,
βγ) Πρακτικώς είναι απαραίτητη η αναγραφή του υπολοίπου
του προηγούµενου µήνα και του νέου υπολοίπου,
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βδ) Η συνολική αξία των πωληθέντων ή των αγορασθέντων
αγαθών και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτήν σε εκκαθαρίσεις
πώλησης ή αγοράς αγαθών,
βε) Το ποσό της προµήθειας για την πώληση ή αγορά αγαθών
ή της δικαιούµενης αµοιβής για την επεξεργασία αγαθών, καθώς και ο
Φ.Π.Α. της προµήθειας ή αµοιβής,
βοτ) Τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του
εντολέα, εφόσον τα στοιχεία έχουν εκδοθεί στο όνοµα του.

Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αντί εκκαθάρισης
για επεξεργασία αγαθών
Οι επιτηδευµατίες που αναλαµβάνουν επεξεργασία αγαθών για
λογαριασµό τρίτων (ΦΑΣΟΝ) εκδίδουν διπλότυπη εκκαθάριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ.
Με την παρ. 114 της Σ. 4527/140 εγκυκλίου 40/77, ορίζεται ότι
«Επί επεξεργασίας αγαθών για λογαριασµό τρίτου, δύναται, αντί
εκκαθαρίσεως, να εκδοθεί από τον υπόχρεο σε έκδοση εκκαθαρίσεως
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, αρκεί τούτο να περιέχει όλα τα στοιχεία
της εκκαθαρίσεως». Η εγκύκλιος αυτή επαναλαµβάνεται µε την παρ.
12.13.4 της Εγκ. Του ΚΒΣ, και, επιπλέον σηµειώνουµε ότι µε τις νέες
διατάξεις του Κώδικα, η µεν εκκαθάριση εκδίδεται αθεώρητη, αντίθετα το
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται θεωρηµένο.

Ποσότητα που αναγράφεται στις εκκαθαρίσεις επεξεργασίας
για λογαριασµό τρίτου (ΦΑΣΟΝ)
Από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κώδικα
προκύπτει ότι στην κατάσταση ή εκκαθάριση αναγράφονται τα αγαθά
που «παραδίδονται µετά την επεξεργασία». Με την παρ. 12.13.4 εγκ.
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ΚΒΣ ορίζεται ότι στην έννοια της ποσότητας των αγαθών που
παραδίδονται µετά από επεξεργασία περιλαµβάνεται ή ποσότητα των
παραχθέντων προϊόντων του τρίτου (όχι µόνο η ποσότητα των
αποοταλλέντων σ' αυτόν).
Έχουµε την άποψη ότι η παραπάνω ερµηνεία µάλλον έχει σκοπό
.να δώσει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θέλουν να τιµολογήσουν
µε την εκκαθάριση όλη τη παραχθείσα ποσότητα, γιατί πιθανόν να
καθυστερεί η παράδοση για λόγους εµπορικούς, παρά να επιβάλλει κάτι
τέτοιο, αφού πρώτον δεν προκύπτει από τον νόµο και δεύτερον δεν
µπορεί να αποδειχθεί ποια ποσότητα θεωρείται οριστικά παραχθείσα,
αφού είναι δυνατόν να υποστηριχτεί ότι δεν έγινε ο ποιοτικός κ.λ.π.
έλεγχος των παραγόµενων αγαθών τρίτων.
Με την ευκαρία αυτή θέλουµε να σηµειώσουµε ότι οι φορολογικοί
νόµοι ερµηνεύονται «στενά γραµµατικά» και οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι
της ∆ιοίκησης δεν µπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις, γιατί
απαιτείται τυπικός νόµος, αντίθετα µπορούν να δώσουν λύσεις που
διευκολύνουν τους φορολογούµενους στις συναλλαγές τους.
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης

κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα
µέλη προµηθευτικού συνεταιρισµού µε βάση διατακτικές του, εκδίδει
απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά
περίπτωση.
Η πώληση αγαθών µε βάση συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής
προϋποθέτει την έκδοση Α.Λ.Π. και από εκείνους που τηρούν
βιβλία αγορών, καθώς και από απαλλασσόµενους.
Με τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και τις αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών καλύπτονται συναλλαγές που έχουν σαν αποδέκτη
φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη ιδιωτικών ή οικογενειακών
αναγκών.
«Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας
άνω των τριάντα ΕΥΡΩ (30 €) αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο
του αγοραστή όταν αφορούν πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
εκπιπτόµενη στη φορολογία εισοδήµατος. Στις αποδείξεις αυτές όταν
εκδίδονται µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής µηχανής (Φ.Τ.Μ.) το
ονοµατεπώνυµο αναγράφεται στο πίσω µέρος αυτών, θέτοντας ο
πωλητής επιτηδευµατίας και τη σφραγίδα του».
Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών εκδίδεται απόδειξη
επιστροφής. Σε περίπτωση αλλαγής των αγαθών εκδίδεται απόδειξη
λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η
αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και η αξία του
αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά.
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2. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
αναγράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και η αξία της πώλησης ή το ποσό
της αµοιβής, καθώς και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών επί των
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα
βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10.
Οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα,
καθώς και οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα,
κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ.
3323/1955, στις εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του πελάτη, το
ποσό της αµοιβής αριθµητικώς, καθώς και ολογράφως όταν αυτή
εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδευµατίες αυτοί εκδίδουν την ίδια
απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελµατική
εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ' αυτήν το επάγγελµα
και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του. Κατ' εξαίρεση, ο
εκµεταλλευτής χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων αναγράφει στην
απόδειξη τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί της
αναγραφής των στοιχείων του πελάτη. Επί παροχής υπηρεσιών
χωρίς αµοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν».
Ο εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή
αλευρόµυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει σε κάθε
περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και
το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του πελάτη. Όταν δε η αµοιβή
του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος της
ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιµή.
Οταν ο επιτηδευµατίας είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης
κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή των αγαθών 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.
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Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και πωλεί αγαθά
ή παρέχει υπηρεσίες µε πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το
ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση του πελάτη και την ένδειξη «ΕΠΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙ».
Το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη αναγράφονται και στην
περίπτωση επιστροφής ή αλλαγής αγαθών, εφόσον επιστρέφεται σ'
αυτόν ποσό άνω των 15 ΕΥΡΩ.

Χρόνος έκδοσης Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται κατά την παράδοση των
αγαθών ή κατά την ώρα έναρξης της αποστολής των αγαθών.
Στις λιανικές πωλήσεις παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί η σχετική
απόδειξη σ' ένα µήνα από την παράδοση ή την έναρξη της
αποστολής των αγαθών, συνεπώς και στις λιανικές πωλήσεις για τις
οποίες εκδίδεται δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης
µπορεί να έχει ηµεροµηνία µεταγενέστερη του δελτίου αποστολής.
Η απόδειξη λιανικής πώλησης µπορεί να εκδοθεί προγενέστερα από το
δελτίο αποστολής στην περίπτωση αποστολής λιανικώς πωληθέντων
αγαθών σε τρίτο κατ' εντολή του αγοραστή.
Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο µε εντολή του αγοραστή
σε χρόνο µεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής
πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθµός της
απόδειξης αυτής.
Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που
ανήκει σε ιδιώτη η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου
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ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής
περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστές. Στην απόδειξη αυτή
αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση του πελάτη και το
είδος του έργου ή της εγκατάστασης.
Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται κατά το χρόνο που
συµπληρώνεται η παροχή. Όταν η παροχή είναι συνεχής και διαρκεί
εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά τον χρόνο που
καθίσταται απαιτητό µέρος της παροχής. Όταν η παροχή διαρκεί
πέραν της διαχειριστικής περιόδου εκδίδεται απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για το τµήµα που έγινε απαιτητό µέσα στην χρήση µε
επιµέτρηση.

Περιεχόµενο Α.Λ.Π.
Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του εκδότη, δηλαδή ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
επωνυµία,
β) Ο τόπος και η ηµεροµηνία έκδοσης,
γ) Η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
δ) Το είδος και η ποσότητα των αγαθών όταν τηρείται βιβλίο αποθήκης
κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ή όταν εκδίδεται Α.Λ.Π. µε βάση
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και έτσι απαιτείται και η ακριβής
ώρα παράδοσης τους,
ε) Το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη όταν πωλούνται
αγαθά µε πίστωση όπου τηρούνται βιβλία κατηγορίας.
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Αυτόµατοι πωλητές προς το κοινό
Για τις πωλήσεις ειδών από αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε
κέρµατα (αναψυκτικά) εκδίδονται τα στοιχεία ως εξής:
α) Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για την συνολική ποσότητα αγαθών
που προορίζεται για τον εφοδιασµό των µηχανηµάτων εφόσον εκ των
προτέρων δεν είναι γνωστά τα είδη και οι ποσότητες που θα
τοποθετηθούν σε κάθε µηχάνηµα,
β) ∆ελτίο αποστολής ιδιαίτερο κατά µηχάνηµα όπου αναγράφονται εκτός
των άλλων τα πλήρη στοιχεία του προσώπου στις εγκαταστάσεις του
οποίου είναι τοποθετηµένα τα µηχανήµατα καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητας κάθε µηχανήµατος,
γ) Απόδειξη λιανικής πώλησης κατά µηχάνηµα όπου αναγράφονται
εκτός των άλλων τα στοιχεία ταυτότητας του µηχανήµατος τα στοιχεία
του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετηµένο το
µηχάνηµα, η αξία των κερµάτων που είναι στον κερµατοδέκτη. Οι
αυτόµατοι πωλητές δεν θεωρούνται υποκαταστήµατα και δεν τηρούν
βιβλία.

Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ. φροντιστηρίων
Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών όλων των επιτηδευµατιών εκδίδονται
µε την ολοκλήρωση των προσφερόµενων υπηρεσιών )οι Α.Π.Υ. των
ελεύθερων επαγγελµατιών εκδίδονται µε την είσπραξη).
Όταν η παροχή είναι διαρκής εκδίδεται η Α.Π.Υ. κατά τον χρόνο που
γίνεται απαιτητό µέρος της αµοιβής. Σε καµία όµως περίπτωση δεν
εκδίδεται η Α.Π.Υ. πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
Η υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. δεν συµβαδίζει µε την είσπραξη των
χρηµάτων των διδάκτρων. Εποµένως τα φροντιστήρια ανεξάρτητα
από την είσπραξη πρέπει να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών
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στις 31/12 (τέλος διαχειριστικής περιόδου), 30/6 (τέλος σχολικού
έτους), 30/8 (τέλος θερινών τµηµάτων).

Ελεύθεροι επαγγελµατίες
Θεωρούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες όσοι ασκούν το επάγγελµα του
γιατρού ή του οδοντιάτρου ή του κτηνίατρου ή του φυσιοθεραπευτή,
βιολόγου,

ψυχολόγου,

µαίας,

δικηγόρου,

δικολάβου,

συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή,
αρχιτέκτονα, µηχανικού, τυπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου,
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα,
διερµηνέα, ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή, διδασκάλου, καλλιτέχνη,
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή
µουσικών έργων, καλλιτεχνών των κέντρων διασκεδάσεως, χορευτή,
χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή,
οικονοµολόγου, αναλυτή προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και
εµπειρογνώµονα.
Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των επαγγελµάτων αυτό, είναι η
παροχή, ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που έχουν
επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή ειδικές γνώσεις δηλαδή κατά την
παροχή των υπηρεσιών αυτών προέχει το πνευµατικό στοιχείο. Οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι επιτηδευµατίες που αναφέρονται στο
άρθρο 48 του Π∆ 2238.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες εκδίδουν Α.Π.Υ. µε κάθε επαγγελµατική
τους είσπραξη, δηλαδή κάθε φορά που εισπράττουν, είτε αφορά
προκαταβολή, είτε εξόφληση λογαριασµού και ανεξάρτητα από το
χρόνο που τα δικαιώµατα τους κατέστησαν απαιτητά.
Σηµειώνεται ότι ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση των δικαιούχων ελεύθερων επαγγελµατιών στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή
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της αµοιβής, ύστερα από προηγούµενη, επί απόδειξη, αναγγελία στον
δικαιούχο της πίστωσης του λογαριασµού του.

∆ικηγόροι, Συµβολαιογράφοι
Οι δικηγόροι, όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες εντάσσονται στην
δεύτερη κατηγορία βιβλίων (Εσόδων - Εξόδων).
Ο δικηγόρος εκδίδει Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση επαγγελµατικής
είσπραξης. Στα βιβλία Εσόδων - Εξόδων καταχωρούνται:
α) Τα ακαθάριστα έσοδα από αµοιβές σύµφωνα µε την απόδειξη
παροχής υπηρεσιών,
β) Οι δαπάνες και τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για την άσκηση του
επαγγέλµατος τους και για τα οποία έχουν εκδοθεί φορολογικά
στοιχεία.
Οι συµβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν Α.Π.Υ. κατά τον
χρόνο είσπραξης της αµοιβής. ∆εν απαιτείται έκδοση Α.Π.Υ. εάν η
αµοιβή του αναγράφεται στο σχετικό συµβόλαιο.

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων
Κάθε επιχείρηση για εκµίσθωση αυτοκινήτων υποχρεούται να συνάπτει
εγγράφως σύµβαση µε το µισθωτή που θα περιλαµβάνονται:
α) Η συµφωνηθείσα τιµή,
β) Ο καθορισµός του τύπου του εκµισθούµενου αυτοκινήτου,
γ) Ο αριθµός κυκλοφορίας,
δ) Η διάρκεια µισθώσεως,
ε) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του µισθωτή.
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Το µισθωτήριο συµβόλαιο θα πρέπει να είναι και από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. όπου το ένα αντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύει το αυτοκίνητο.
Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αντί τιµολογίου, µπορούν να εκδίδουν
για τις συναλλαγές τους µε επιτηδευµατίες, µολονότι δεν τηρούν
πρόσθετο βιβλίο, καθώς και οι επιχειρήσεις αυτές µέχρι την
εφαρµογή των νέων διατάξεων του Κώδικα είχαν αυτή την
υποχρέωση (έκδοση Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση) και δεδοµένου ότι
εξυπηρετούνται λειτουργικά.

ΝΟΜΟΣ 1809 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας του Κώδικα φορολογικών Στοιχείων, υποχρεούνται να
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές ταµειακές µηχανές για την έκδοση των
αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Την υποχρέωση αυτή έχουν κυρίως οι χονδροπωλητές επιτηδευµατίες
όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται
κατά σύστηµα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των
πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων τους. µε
απόφαση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία
του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευµατίας
αυτός από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ηλεκτρονικής ταµειακής
µηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι για την απαλλαγή αυτή.
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Υποχρεώσεις πωλητών - αγοραστών ΗΤΜ
Ο πωλητής φορολογικών ταµειακών µηχανών εκδίδει ∆ελτίο Αποστολής
ή Τιµολόγιο - ∆ελτίο Αποστολής σε τέσσερα αντίτυπα (τα επιπλέον
δύο µε την ένδειξη για τη ∆.Ο.Υ. του αγοραστή).
Το ένα υποχρεούται να το παραδώσει στην ∆.Ο.Υ. του αγοραστή µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του.
Το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή, ο οποίος το παραδίδει
στην ∆.Ο.Υ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήψη του µαζί µε
δήλωση του Ν. 1599 στην οποία αναγράφονται ο τρόπος και η
ηµεροµηνία απαίτησης, τα στοιχεία του οικείου παραστατικού καθώς
και ο ακριβής τόπος στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσει και να
λειτουργήσει το ΗΤΜ.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής, όπως µεταφοράς σε άλλη
εγκατάσταση, παύση δραστηριότητας, πλήρωση της µνήµης, αλλαγή
κατόχου κ.λ.π. ο παραπάνω υπόχρεος δηλώνει τη µεταβολή αυτή
κατά τον ίδιο τρόπο.
Μαζί µε τη δήλωση του Ν. 1599 οι αγοραστές υποχρεούνται να
προσκοµίσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και το βιβλιάριο συντήρησης
προς θεώρηση. Το βιβλιάριο συντήρησης σε περίπτωση µεταβίβασης
ακολουθεί την φορολογική ταµειακή µηχανή και αφού γίνει πράξη
µεταβίβασης παραδίδεται στον νέο χρήστη.
Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να διαφυλαπει το βιβλιάριο συντήρησης
καθώς και την ταµειακή µηχανή για τόσο διάστηµα όσο ορίζεται από
τον κώδικα για την διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων (6
χρόνια). Ο επισκευαστής είναι υποχρεωµένος να καταχωρεί στο
βιβλιάριο της µηχανής κάθε επισκευή και συντήρηση υπογράφοντας
και θέτοντας τη σφραγίδα του.
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Αν διακοπεί η λειτουργία της ΗΤΜ από οποιοδήποτε λόγο και µέχρι την
επαναλειτουργία της, ο υπόχρεος επιτηδευµατίας εκδίδει χειρόγραφες
θεωρηµένες αποδείξεις Λ.Π. ή Π.Υ.

Εξαιρέσεις κλάδων επιτηδευµατιών από τη χρήση ΗΤΜ
Παρέχεται η δυνατότητα της µη χρησιµοποίησης ΗΤΜ για την έκδοση
αποδείξεων λιανικής πώλησης των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευµατιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
α)

στους

επιτηδευµατίες

που

ασκούν

ελεύθερο

επάγγελµα,

κατονοµαζόµενο στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955,
β) στους επιτηδευµατίες που έχουν υποχρέωση να τηρούν πρόσθετα
βιβλία και να αναγράφουν στις αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα
στοιχεία,
*

γ) στους εκµεταλλευτές γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή
αλευρόµυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού,
δ)

στους

επιτηδευµατίες

οποιουδήποτε

τεχνικού

που

ασχολούνται

έργου,

όπως

µε

την

ξυλουργοί,

κατασκευή
σιδηρουργοί,

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται µε
οικοδοµικές εργασίες,
ε) στους επιτηδευµατίες που διατηρούν κτηµατοµεσητικο γραφείο
πρακτορείο κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών,
γραφείο

συνοικεσίων,

γραφείο

διεκπεραίωσης

εµπιστευτικών

εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
στ) στις επιχειρήσεις µεταφοράς προσώπων, ηµερησίου και περιοδικού
τύπου για την είσπραξη των συνδροµών, εκµετάλλευσης θεαµάτων,
ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων,
ζ) επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών λόγω του
πρόσθετου βιβλίου,
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η) κατασκευαστές προκατασκευασµένων οικιών.

Πότε εκδίδονται χειρόγραφες Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ.
Χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών
εκδίδονται:
α) Για συναλλαγές εκτός του καταστήµατος,
β) Για πωλήσεις από καταστήµατα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύµατος
µετά από άδεια που πρέπει να χορηγείται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
γ) Αν διακοπεί η λειτουργία της µηχανής µετά από βλάβη και µέχρι την
επαναλειτουργία της,
δ) Όταν πωλούνται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες µε πίστωση και ο
επιτηδευµατίας τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας.
Περιεχόµενο αποδείξεων Φ.Τ.Μ.
Στις αποδείξεις που εκδίδονται από Φ.Τ.Μ. πρέπει να αποτυπώνονται τα
παρακάτω στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του εκδότη,
β) Η ηµεροµηνία και η ώρα έκδοσης (πάντα χειµερινή),
γ) Ο αύξων αριθµός της απόδειξης,
δ) Το µητρώο της ταµειακής µηχανής,
ε) Ο αριθµός της Φ.Τ.Μ. όταν στο ίδιο κατάστηµα υπάρχουν
περισσότερες από µία,
στ) το χαρακτηριστικό νόµιµη απόδειξη,
ζ) ο χαρακτηριστικός κώδικας Φ.Π.Α. και η άδεια του αγαθού ή της
υπηρεσίας.
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Στην µνήµη της ΗΤΜ θα πρέπει να γραφτεί η λέξη «ΕΥΡΩ» ή «EURO»
και θα εκτυπώνεται µετά το τελικό συνολικό (πληρωτέο) ποσό της
συναλλαγής.

Αρίθµηση αποδείξεων και ηµερήσιου δελτίου «Ζ»
Στις εκδιδόµενες αποδείξεις από ΦΤΜ πρέπει να αναγράφεται ο αύξων
αριθµός της απόδειξης. Η αρίθµηση µπορεί να αρχίζει καθηµερινά
από το 1.
Το ηµερήσιο δελτίο «Ζ» πρέπει να έχει ενιαία αύξουσα αρίθµηση κατά τη
διάρκεια ζωής της µηχανής. Το δελτίο «Ζ» απεικονίζει τις ηµερήσιες
εισπράξεις είναι δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα βιβλία.

Λανθασµένη έκδοση απόδειξης Φ.Τ.Μ.
Αρκετές φορές γίνονται λάθη στα ποσά κατά την έκθεση των Α.Λ.Π. Η
αντιµετώπιση των λαθών γίνεται ως εξής:
α) Αν το λάθος διαπιστωθεί αµέσως µε την έκδοση της απόδειξης αυτή
πρέπει να κρατηθεί και να εκδοθεί στον πελάτη η αµέσως επόµενη µε
σωστό ποσό. Στην λανθασµένη πρέπει να σηµειωθεί ότι εκδόθηκε
από λάθος χειρισµό και αντί αυτής παραδόθηκε στον πελάτη η σωστή
No .... Στο ηµερήσιο δελτίο «Ζ», πρέπει να µειωθεί το σύνολο κατά το
ποσό της λανθασµένης απόδειξης και να σηµειωθεί στο πίσω µέρος
ότι... το συνολικό ποσό µειώθηκε λόγω λανθασµένης έκδοσης της
απόδειξης No....
β) Αν το λάθος διαπιστωθεί κατά την έκδοση του ηµερήσιου δελτίου «Ζ»
τότε πρέπει να εκδοθεί µια απόδειξη επιστροφής κατά το λανθασµένο
τµήµα του ποσού και να αναγραφεί ρητά σ' αυτή ότι... εκδίδεται για

λόγους λογιστικής τακτοποίησης λόγω λανθασµένης έκδοσης της
απόδειξης No...

Α.Λ.Π. ∆ελτία παραγγελίας από καταστήµατα φαγητών.
Τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα που διαθέτουν στο κοινό
οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση
(εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες) για την έκδοση των
Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. ή Η.Υ , εκδίδουν και παραδίδουν τα φορολογικά
αυτά στοιχεία αµέσως µετά την εκτέλεση (σερβίρισµα) κάθε µιας
παραγγελίας, αρχικής ή συµπληρωµατικής, στα οποία µεταξύ των
άλλων αναγράφονται τα είδη, τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες, η
ποσότητα και η αξία.
Παρέχεται πάντως η δυνατότητα στους εκµεταλλευτές εστιατορίων,
ζυθεοτιατορίων, ψητοπωλίων, ταβερνών και εξοχικών κέντρων να
εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία µε τον ακόλουθο τρόπο:
1.

Να τηρείται θεωρηµένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας στο

οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη, που µπορεί να είναι
προεκτυπωµενα και οι ποσότητες τους που σερβίρονται κάθε φορά
στον πελάϊη, αµέσως µε την εκτέλεση κάθε παραγγελίας. Το δελτίο αυτό
χρησιµοποιείται και συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 18 ΚΒΣ χωρίς να απαιτείται η αξία κάθε είδους κατά την
καταχώρηση δε σ' αυτό της πρώτης παραγγελίας αναγράφεται και η
ώρα έναρξης εξυπηρέτησης πελάτη.
2.

Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και

ζητήσει την έκδοση του λογαριασµού εκδίδεται απόδειξη, όπου
αναγράφονται αναλυτικά τα είδη, η ποσότητα και η αξία καθώς και ο
αύξων αριθµός του δελτίου παραγγελίας.
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3. Κατά την εξόφληση του λογαριασµού παραδίδονται στον
πελάτη το πρώτο αντίτυπο του θεωρηµένου δελτίου παραγγελίας και η
απόδειξη.
∆εν εκδίδουν δελτία παραγγελίας µε τον ίδιο τρόπο τα κέντρα
διασκέδασης, οι πιτσαρίες και οι καφετέριες.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΧΡΟΝΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η ενηµέρωση των βιβλίων των επιτηδευµατιών ενεργείται ως
ακολούθως:
α) στα χειρόγραφα βιβλία µε την καταχώρηση των παραστατικών
εγγράφων των συναλλαγών,
β) στα τηρούµενα µηχανογραφικά βιβλία µε χρήση Η/Υ µε την
πληκτρολόγηση των στοιχείων των συναλλαγών και την εκτύπωση
τους.
∆ηλαδή στο πρώτο στάδιο γίνεται η πληκτρολόγηση των
δεδοµένων των παραστατικών των εγγράφων στην µνήµη του Η/Υ
και στο δεύτερο στάδιο γίνεται η εκτύπωση των δεδοµένων στα
θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία.
Έτσι λοιπόν:
1.

Η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας

γίνεται µέχρι την δέκατη Πέµπτη (15η) µέρα του επόµενου µήνα
από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
2.

Η ενηµέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας γίνεται:

α) του ή των ηµερολογίων µέχρι την 15η µέρα του επόµενου µήνα,
από την έκδοση ή την λήψη του κατά ττερίπτωση δικαιολογητικού και
επί ταµειακών πράξεων από τη διενέργεια τους,
β) του συγκεντρωτικού ηµερολογίου, όταν τηρείται, του γενικού
καθολικού και των αναλυτικών καθολικών, εντός του επόµενου µήνα,
και προκειµένου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το αργότερο µέχρι
την εικοστή (20η) του µεθεπόµενου µήνα,
γ) του βιβλίου αποθήκης, ποσοτικά, εντός δέκα ηµερών από την
παραλαβή ή την παράδοση ή άλλου είδους διακίνηση του αγαθού. Η
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αξία συµπληρώνεται εντός δέκα ηµερών από τη λήψη ή την έκδοση
των στοιχείων αξίας.
δ) του ηµερολογίου που περιέχει τις εγγραφές της αναλυτικής
λογιστικής εντός του επόµενου µήνα της περιόδου που αφορούν
ε) του µητρώου παγίων µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού
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 τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας και στο τέλος της χρήσης
λαµβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόµη
παραληφθεί καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδωνεξόδων ή σε σχετικές εγγραφές σε µεταβατικούς λογαριασµούς οι
οποίοι τακτοποιούνται µε την παραλαβή των αγαθών.
4.

Τα πρόσωπα νοµικού χαρακτήρα µη επιτηδευµατίας, µε

εξαίρεση το ∆ηµόσιο, καταχωρούν στα βιβλία που ορίζονται από
άλλες διατάξεις ή από τα καταστατικά τους εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών τις αγορές και πωλήσεις αγαθών, τις δαπάνες για υπηρεσίες
που τους παρέχουν τρίτοι και τις αµοιβές για υπηρεσίες που
παρέχουν αυτά προς τρίτους, καθώς και τους ληξιπρόθεσµους και
απαιτητούς τόκους από δάνεια ή πιστώσεις.
5.

Τα δεδοµένα των βιβλίων του υποκαταστήµατος

µεταφέρονται στα βιβλία του κεντρικού:
α) το αργότερο µέχρι την 15η ηµέρα του µήνα υποβολής των κατά
περίπτωση φορολογικών δηλώσεων, όταν σ' αυτό τηρούνται βιβλία
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας,
β)για τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, όταν στο
υποκατάστηµα τηρούνται βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελές
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λογιστικό αποτέλεσµα εντός της προθεσµίας σύνταξης του
ισολογισµού, όταν στο υποκατάστηµα τηρούνται βιβλία από τα οποία
δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα µέχρι τη 15η µέρα του
επόµενου µήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις ή οι συναλλαγές.
Στην περίπτωση που στο κατάστηµα τηρείται ηµερήσια φύλλο
συναλλαγών, εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµέρα που αφορά.
Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο προϊστάµενος ∆.Ο.Υ.

6.

µπορεί µε έγκριση του να παρατείνει την προθεσµία ενηµέρωσης των
βιβλίων που ορίζεται από τις παραγράφους 1 έως 4 και 5 περίπτωση
(β) του άρθρου αυτού, µέχρι πενήντα ηµέρες. Η παράταση αυτή δεν
συνεπάγεται

παράταση

των

προθεσµιών

υποβολής

των

φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων.
Η ποσοτική καταγραφή των αποθεµάτων, ίδιων και τρίτων,

7.

στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται µέχρι την εικοστή
(20η) µέρα του µεθεπόµενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
µήνα.
Οι πράξεις του Ισολογισµού, καθώς και το κλείσιµο αυτού,

8.

περατώνονται:
α) εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου, για τις ατοµικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες,
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, κοινοπραξίες, κοινωνίες του
αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες.
β) εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου, για τις ανώνυµες εταιρείες και τους συνεταιρισµούς.
γ) εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,
για

τις

αλλοδαπές

επιχειρήσεις

εκµεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία.
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και

τις

επιχειρήσεις

που

Οι παραπάνω προθεσµίες δεν µπορούν να υπερβούν την
προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
9.

Η ενηµέρωση του ηµερολογίου µεταφοράς γίνεται πριν από

την εκκίνηση του αυτοκινήτου.
10.

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,
γ) του µητρώου µαθητών, µε την εγγραφή του µαθητή,
δ) του βιβλίου εισόδου και εξόδου ασθενών, µε την είσοδο και την
έξοδο του ασθενή,
ε) του βιβλίου ασθενών εντός της επόµενης από την είσοδο, την
παροχή των υπηρεσιών νοσηλείας και την αλλαγή της θέσης,
στ) του βιβλίου µεριδολογίου γιατρών εντός της επόµενης της
ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή,
ζ) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, µόλις τελειώσει η εξέταση και
πριν την άττοµάκρυνση 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 πρέσας, µε τη δεµατοποίηση,
ια) του βιβλίου αποθήκευσης, εντός της µεθεπόµενης της
εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών,
ιβ) του βιβλίου στάθµευσης µε την είσοδο και την έξοδο του
αυτοκινήτου,
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ιγ) του βιβλίου εισερχοµένων, µε την είσοδο ή έξοδο του
αυτοκινήτου,
ιδ) του βιβλίου ασφαλιστηρίου συµβολαίων, εντός της εποµένης
ηµέρας από την κατάρτιση του συµβολαίου, των βιβλίων ακύρωσης
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, δηλώσεων επέλευσης κινδύνων και
.αντασφαλιστηρίων συµβολαίων, εντός πέντε ηµερών από την ηµέρα
κατάρτισης των πράξεων αυτών,
ιε) του βιβλίου διάθεσης λαχείων, µε την παραλαβή λαχείων κάθε
κλήρωσης,
ιστ) του βιβλίου εισερχοµένων σε συνεργείο επισκευής και
συντήρησης σκαφών θαλάσσης, µε την είσοδο και την έξοδο του
σκάφους,
ιζ) του βιβλίου πελατών, του επιτηδευµατία φυσικοθεραπευτή, µε
την έναρξη παροχής υπηρεσίας,
ιη).

του

βιβλίου

παραγγελιών,

του

κατασκευαστή

προκατασκευασµένων οικιών, µε τη λήψη της παραγγελίας,
ιθ) του βιβλίου στάθµευσης σκαφών θαλάσσης, µε την είσοδο και
την έξοδο του σκάφους.

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 241 του Α.Κ. η προθεσµία αρχίζει από την
επόµενη µέρα, από εκείνη που συνέβη το γεγονός. ∆ηλαδή από την
επόµενη της λήψης ή έκδοσης κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών
εγγραφής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Α.Κ. η προθεσµία λήγει µε την
συµπλήρωση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας, εκτός αν αυτή είναι
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αργία οπότε λήγει την αµέσως επόµενη εργάσιµη. Παράδειγµα, λήψη
στοιχείου στις 15/10. Η προθεσµία αρχίζει να µετράει αϊτό τις 16/10 και
αν συµπληρώνεται σε µέρα µη εργάσιµη τότε µεταφέρεται στην
επόµενη.
Ο αρµόδιος προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. έχει την ευχέρεια εφόσον
.συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι να παρατείνει τις προθεσµίες ενηµέρωσης
των βιβλίων µέχρι και πενήντα (50) ηµέρες, χωρίς η παράταση αυτή να
συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων. Στην δε µηχανογραφική τήρηση βιβλίων σε
περίπτωση παράτασης του χρόνου ενηµέρωσης, παρέχεται ισόχρονη
παράταση και στον χρόνο εκτύπωσης τους. Οι ειδικοί λόγοι που πρέπει
να υπάρχουν για να δοθεί η έγκριση παράτασης και ενηµέρωσης, είναι
µεταφορά επιχείρησης, µηχανοργάνωση, ασθένεια, άδεια λογιστή κ.λ.π.
Οπωσδήποτε όµως η κανονική άδεια ασθένειας του λογιστή
εντάσσεται στους ειδικούς λόγους. Εποµένως, στις περιπτώσεις εκείνες
που τα βιβλία του επιτηδευµατία ενηµερώνονται από λογιστή, πρέπει ο
προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. να παρέχει στον επιτηδευµατία την έγκριση του
για παράταση της προθεσµίας ενηµέρωσης των βιβλίων για το χρονικό
διάστηµα της απουσίας του λογιστή λόγω άδειας.
∆εν παρέχεται δυνατότητα παράτασης:
α) Στην µεταφορά των δεδοµένων του υποκαταστήµατος µε βιβλία
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στα βιβλία της έδρας,
β) Στην διενέργεια απογραφής και καταχώρησης των αποθεµάτων
και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο βιβλίο απογραφών,
γ) Στην κατάρτιση του Ισολογισµού,
δ) Στην ενηµέρωση του ηµερολογίου µεταφορά,
ε) Στην ενηµέρωση των πρόσθετων βιβλίων.
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Στοιχεία εσόδων που εκδόθηκαν εκτός έδρας
Για τις πωλήσεις αγαθών και λοιπές πράξεις που ενεργούνται
εκτός της έδρας της επιχείρησης (πωλήσεις από το αυτοκίνητο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής), ο χρόνος έναρξης της προθεσµίας
ενηµέρωσης αρχίζει από την επάνοδο του αυτοκινήτου ή του
υπαλλήλου πωλητή ή εισπράκτορα στην έδρα της επιχείρησης, γιατί
τότε λαµβάνει γνώση η επιχείρηση των εισπράξεων των πωλήσεων
κ.λ.π. που πραγµατοποιήθηκαν και περιέχονται σ' αυτήν τα αντίστοιχα
στοιχεία. Ο χρόνος επιστροφής του οδηγού ή του υπαλλήλου πωλητή ή
εισπράκτορα στην έδρα προκύπτει, είτε από σηµείωση της ηµεροµηνίας
επιστροφής στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, είτε από την
απόδειξη για την καταβολή (είσπραξη) των ποσών από τον υπάλληλο πωλητή στην επιχείρηση ή από άλλα στοιχεία.

Εισπράξεις εκτός έδρας - Χρόνος ενηµέρωσης βιβλίων.
Η καταχώρηση των εγγράφων στα βιβλία, γίνεται στους χρόνους
που καθορίζεται από το άρθρο 17 του Κ.Β. Σ. Αφετηρία έναρξης της
προθεσµίας ενηµέρωσης των βιβλίων είναι η ηµεροµηνία έκδοσης ή
λήψης των στοιχείων κατά περίπτωση.
Όταν τα στοιχεία είσπραξης εκδίδονται εκτός έδρας, ο χρόνος
έναρξης προθεσµίας ενηµέρωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία
επιστροφής του πωλητή ή εισπράκτορα στην έδρα της επιχείρησης,
όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση, γιατί τότε λαµβάνει γνώση η
επιχείρηση των εισπράξεων που πραγµατοποιήθηκαν και περιέχονται σ'
αυτήν τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία.
Σηµειώνεται ότι ο χρόνος επιστροφής του εισπράκτορα στην έδρα
της επιχείρησης είναι θέµα πραγµατικό και πρέπει να αποδεικνύεται
από συγκεκριµένα στοιχεία. Η σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης για
τις αποδείξεις κάθε εισπράκτορα δεν προβλέπεται από τον νόµο και για

τον λόγο αυτό δεν απαιτείται να είναι θεωρηµένη. Μπορεί συνεπώς να
καταρτίζεται σε αθεώρητο χαρτί αν εξυπηρετεί οργανωτικές ανάγκες της
επιχείρησης.

Ενηµέρωση των βιβλίων όταν λαµβάνονται τα στοιχεία
αγοράς πριν την παραλαβή αγαθών.
Όταν κατά τη διάρκεια της χρήσης λαµβάνονται από τον
επιτηδευµατία στοιχεία αγοράς αγαθών (τιµολόγια), πριν από την
παραλαβή των αγαθών, δεν διενεργούνται εγγραφές στα τηρούµενα απ'
αυτόν βιβλία, αλλά η καταχώρηση των στοιχείων αυτών γίνεται κατά την
παραλαβή των αγαθών.
Όταν στο τέλος της χρήσης, λαµβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών
(τιµολόγια) που έχουν παραληφθεί, αλλά έχουν φορτωθεί για
λογαριασµό και µε ευθύνη του επιτηδευµατία, διενεργούνται οι σχετικές
εγγραφές σε µεταβατικούς λογαριασµούς, οι οποίοι τακτοποιούνται κατά
την παραλαβή των αγαθών, εφόσον τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας.
Ειδικότερα για τους επιτηδευµατίες µε βιβλία τρίτης κατηγορίας που
εφαρµόζουν υποχρεωτικά το Γ.Λ.Σ. πιστώνεται µε την αξία των αγαθών,
ο προσωπικός λογαριασµός του προµηθευτή, µε χρέωση του
υπολογαριασµου

36.02

«αγορές

υπό

παραλαβή»,

ο

οποίος

τακτοποιείται στην επόµενη χρήση κατά την παραλαβή των αγαθών, µε
χρέωση των οικείων λογαριασµών της οµάδας 2.
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η καταχώρηση των εγγραφών στα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία
του επιτηδευµατία, γίνεται χειρόγραφα µε µελάνι ή µε χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλη µηχανή. Η αποτύπωση πρέπει να
γίνεται µε µέσα ανεξίτηλα ώστε κάθε προσπάθεια µεταβολής της να
γίνεται αντιληπτή. ∆εν πρέπει επίσης να υπάρχουν κενά διαστήµατα,
επεγγραφές, παραποµπές στο περιθώριο ή ξυσίµατα. Η ακύρωση
κενού χώρου γίνεται µε διαγώνια γραµµή. 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 άλλα πράξη
του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Κώδικα ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία.
Τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα µε µελάνι ή µε χρήση Η/Υ ή µε
άλλη µηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από
τις διατάξεις του Κώδικα, 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 ζητάει και να το λαµβάνει, το δε άλλο αντίτυπο
παραµένει στον εκδότη ως στέλεχος.
Τα βιβλία τηρούνται ως απλότυπα εκτός ορισµένων εξαιρέσεων
που τηρούνται διπλότυπα όπως:
α) Στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον Κώδικα,
β) Στις περιπτώσεις που έχουµε συνένωση βιβλίου µε στοιχείο.
Ο επιτηδευµατίας µπορεί, για τις ανάγκες ή για οργανωτικούς
λόγους, να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα
αντίτυπα, εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται µε σφραγίδα ή

εντυπως ο προορισµός του. ειδικά εάν πρόκειται για στοιχείο διακίνησης
αγαθών στα επιπλέον εκδιδόµενα αντίτυπα αναγράφεται κάτω από τον
τίτλο του στοιχείου η ένδειξη «∆εν αποτελεί συνοδευτικών µεταφοράς».
Επίσης µπορεί στο περιεχόµενο των στοιχείων να προσθέτει και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο.

Τι αναγράφουν τα φορολογικά έντυπα;
Όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή µε σφραγίδα:
α) Τον τίτλο του. ο τίτλος πρέπει να είναι σύµφωνος µε αυτόν που
ορίζεται από τις διατάξεις,
β) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία,
γ) Το επάγγελµα,
δ) Την διεύθυνση του υπόχρεου,
ε) το Α.Φ.Μ.,
στ) Την ∆.Ο.Υ. της έδρας.
Στα φορολογικά στοιχεία του υποκαταστήµατος αναγράφεται και η
διεύθυνση της έδρας, µε εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από
φορολογική ταµειακή µηχανή.
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
έγκριση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. Η έγκριση αυτή δεν απαιτείται για
τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταµειακή µηχανή.
Επιτρέπεται, µετά την γνωστοποίηση στον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ., η χρησιµοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε
είδος στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικό της σειράς
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και κάθε σειρά έχει ιδιαίτερη ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά
διαχειριστική περίοδο.
Στα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αναγράφεται ο τόπος
και η ηµεροµηνία έκδοσης τους. Επίσης, φέρουν χειρόγραφη ή
µηχανογραφική υπογραφή του εκδότη τους ή του προσώπου που
.ορίστηκε απ' αυτόν µε εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης
αγαθών.
Επιτρέπεται, για τα αγαθά και τους τίτλους των λογαριασµών, η
χρήση των 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 την 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.
Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει ο εκδότης του
στοιχείου, ο οποίος δικαιούται να επιβεβαιώνει τα αναγκαία στοιχεία του
αντισυµβαλλόµενου, τα οποία ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει
στον εκδότη, φέροντας και την ευθύνη για την ακρίβεια αυτών.

Ειδικός τρόπος καταχώρησης εσόδων για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις - Μη ενιαία αρίθµηση Α.Π.Υ.
Τα βιβλία ενηµερώνονται όσον αφορά τα έσοδα µε βάση τα
φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν. Ειδικά οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις ακολουθούσαν από χρόνια καταχώρηση των ηµερήσιων
εσόδων τους κυρίως πριν την έκδοση των Α.Π.Υ. ∆ηλαδή µεταφέρουν

κάθε µέρα τις χρεώσεις των δωµατίων τόσο στις Α.Π.Υ., οσο και στο
«ηµερήσιο ισοζύγιο (main courante)» ουσιαστικά ηµερήσιο βοηθητικό
ηµερολόγιο πωλήσεων. Το κατά Κ.Β.Σ. σωστό ήταν να αναµένουν την
αναχώρηση του πελάτη, ούτως ώστε να εκδοθεί η Α.Π.Υ. και να γίνει µε
βάση αυτήν η καταχώρηση των εσόδων στα βιβλία. Με την τακτική που
ακολουθείται µια Α.Π.Υ. έχει καταχωρηθεί τµηµατικά σε τόσες µέρες
όσο και η παραµονή του πελάτη.
Επειδή το σύστηµα που ακολουθούν οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις µε την ηµερήσια χρέωση στις Α.Π.Υ., εξυπηρετεί ελεγκτικά
µε την Εγκ. Κ.Β.Σ. παρ. 18.5 επιτρέπεται αφενός οι Α.Π.Υ. να έχουν
ενιαία αρίθµηση µε το άνοιγµα του λογαριασµού και όχι µε την έκδοση
τους και αφετέρου µε την παρ. 18.1 ότι «µπορούν να καταχωρούν τα
έσοδα τους στα τηρούµενα βιβλία, από το ηµερήσιο ισοζύγιο το οποίο
τηρείται από πολλών ετών από τις επιχειρήσεις αυτές. Από 1/1/1993 οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το παραπάνω σύστηµα θα
τηρούν το ηµερήσιο ισοζύγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
διαφορετικά θα εφαρµόζουν, για την καταχώρηση στα βιβλία τους, τις
γενικές διατάξεις του Κώδικα».

Προϋποθέσεις αναγνώρισης επιχειρηµατικής δαπάνης.
Σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους, οι προϋποθέσεις για την
αναγνώριση µιας επιχειρηµατικής δαπάνης, είναι οι παρακάτω, που
πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:
α) Η δαπάνη να είναι πραγµατική και όχι εικονική ή πλασµατική,
β) Η δαπάνη να είναι παραγωγική, δηλαδή να αφορά την
επιχείρηση και όχι τον επιχειρηµατία,
γ) Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη του νόµου,
δ) Η δαπάνη να είναι βέβαιη, δεδουλευµένη και εκκαθαρισµένη,
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ε) Η δαπάνη να έχει σαν σκοπό την απόκτηση εισοδήµατος και
όχι την απόκτηση κεφαλαίου,
στ) Η δαπάνη να συµβάλλει στην απόκτηση φορολογητέου
εισοδήµατος και όχι απαλλασσόµενου ή εισοδήµατος που φορολογείται
µε ειδικό τρόπο,
ζ) Η πραγµατοποίηση της δαπάνης να προκύπτει από έγγραφα
δικαιολογητικά (π.χ. τιµολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.),
η) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία µε βάση τα
αποδεικτικά στοιχεία ή υπολογιστικά (π.χ. αποσβέσεις).
Επίσης δεν επιτρέπεται η αναγνώριση µιας δαπάνης, κατά
διασταλτική ερµηνεία ή σε ανάλογη εφαρµογή άλλων φορολογικών
διατάξεων.
Η παραγωγικότητα µιας δαπάνης δεν αίρεται από το γεγονός ότι
καταβλήθηκε για αθέµιτη αιτία.
Η -φορολογούσα αρχή δεν έχει το δικαίωµα να ελέγξει τη
σκοπιµότητα και το προσήκον µέτρο της δαπάνης.

- Προµήθεια αλλοδαπού τεχνικού γραφείου
∆ικαιολογητικό στοιχείο για την καταβολή προµήθειας που
δικαιούται τεχνικό γραφείο του εξωτερικού, εφόσον δεν θεωρείται ότι
αποκτά εγκατάσταση στην Ελλάδα, και η οποία κατατίθεται σε
λογαριασµό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, αποτελεί το εκδιδόµενο
από την Τράπεζα παραστατικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό θα
καταχωρείται στα βιβλία και φυσιολογικά βέβαια θα συνοδεύεται και από
το στοιχείο που εξέδωσε το αλλοδαπό γραφείο, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία της χώρας του.
Για δαπάνη που καταβλήθηκε σε αλλοδαπή εταιρεία για
συµµετοχή σε σεµινάρια µπορεί να εκπεστεί µε το σχετικό αποδεικτικό

στοιχείο που εκδίδεται στο εξωτερικό αν και κατ' αρχήν υπάρχει
υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης.
∆ικαιολογητικά δαπανών για προµήθεια
που καταβάλλεται σε αλλοδαπή εταιρεία.
Ελληνική επιχείρηση που καταβάλλει προµήθειες σε αλλοδαπή
εταιρεία, για διαµεσολάβηση σε πωλήσεις ή υπηρεσίες, πρέπει να λάβει
το νόµιµο δικαιολογητικό στοιχείο που εκδίδει ο αλλοδαπός, σύµφωνα
µε την νοµοθεσία της χώρας του, δηλαδή τιµολόγιο.
Σηµειώνουµε

ότι

ως

επιπλέον

αποδεικτικά

στοιχεία

πραγµατοποίησης της δαπάνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα
δικαιολογητικά, όπως εµβάσµατα των τραπεζών, συµφωνητικά κ.λ.π.
Για να αναγνωριστεί µια δαπάνη που καταβάλλεται στο εξωτερικό
πρέπει να υπάρχουν δικαιολογητικά στοιχεία καταβολής. Τα στοιχεία
αυτά όπως είναι φυσικό εκδίδονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών όπου πραγµατοποιούνται οι δαπάνες και είναι τα νόµιµα
δικαιολογητικά.

Τρόπος καταχώρησης των εγγραφών (αναλυτικά).
Η καταχώρηση στα βιβλία και τα στοιχεία γίνεται χειρόγραφα µε
µελάνι ή µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλη µηχανή (π.χ.
εκτυπωτής, ηλεκτρονικών συστηµάτων), χωρίς κενά διαστήµατα
επεγγραφές, παραποµπές στο περιθώριο ή ξέσµατα. ∆εν επιτρέπεται η
καταχώρηση µε κοινό µολύβι, γιατί είναι έτσι ευχερής η αλλοίωση των
δεδοµένων και το ΣτΕ µε την 256/71 απόφαση του τον θεώρησε λόγο
ανεπάρκειας των βιβλίων.
Εφόσον στα βιβλία µένουν κενά διαστήµατα για οποινδήποτε
λόγο αυτά πρέπει να διαγραµµίζονται µε το κλασικό σχήµα Ζ, για να µην
θεωρούνται ότι έµειναν για εκ των υστέρων καταχωρήσεις. Σε
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περίπτωση λανθασµένης εγγραφής δεν επιτρέπεται το σβήσιµο ή η
χρήση διορθωτικού (bianco), αλλά πρέπει το κείµενο ποϋ διορθώνεται ή
διαγράφεται να διαβάζεται µε ευχέρεια, γι' αυτό πρέπει να
διαγραµµίζεται το λανθασµένο και να αναγράφεται στην πάνω ή κάτω
σειρά το ορθό.
Επεγγραφή σηµαίνει, η αναγραφή πάνω σε µια λέξη ή έναν
αριθµό µιας άλλης λέξης ή αριθµού, µε τρόπο ώστε να καθίσταται
δυσχερής η ανάγνωση τους.

Υπογραφή στοιχείων - Αναγραφή του τόπου και της
ηµεροµηνίας έκδοσης.
Στα στοιχεία αναγράφεται ο τόπος και η ηµεροµηνία έκδοσης
τους, δηλαδή το γνωστό π.χ. Ηράκλειο, 2/2/1999. Με τις προϊσχύουσες
διατάξεις δεν αναφερόταν η αναγραφή του τόπου έκδοσης όχι µόνο γιατί
εθιµικά ακολουθείτο, αλλά και µε την θεωρία ότι εκδίδονται τα στοιχεία
πάντοτε από την αναγραφόµενη διεύθυνση του επιτηδευµατία αφού
δελτία αποστολής κ.λ.π. είναι δυνατόν να εκδοθούν εκτός έδρας για
ανάποδες αποστολές, για παράδοση αγαθών µετά από συγκεντρωτικό
δελτίο αποστολής, τιµολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων όταν
εκδίδονται κατά την παραλαβή των προϊόντων κ.λ.π.
Τα στοιχεία πρέπει να υπογράφονται από τον εκδότη τους ή από
πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, µε εξαίρεση τις Α.Λ.Π. Η υπογραφή
µπορεί να τίθεται και µε µηχανογραφικό τρόπο. Ο σκοπός της διάταξης
αυτής είναι να αποκλειστεί η έκδοση στοιχείων από τρίτα πρόσωπα που
παράνοµα έχουν αφαιρέσει ή εκδώσει αυτά, δηλαδή µια περίπτωση
έκδοσης πλαστών στοιχείων.

-119-

Αχρησιµοποίητα έντυπα στο τέλος διαχ/κης περιόδου.
Αν στο τέλος της χρήσης έχουν µείνει αχρησιµοποίητα ορισµένα
έντυπα από ένα ή περισσότερα είδη στοιχείων, ανεξάρτητα αν είναι
αθεώρητα ή θεωρηµένα και ανεξάρτητα από τον χρόνο θεώρησης, τότε
ο υπόχρεος µπορεί να συνεχίσει την χρησιµοποίηση τους µε την ίδια αρίθµηση µέχρι να εξαντληθούν και µετά µπορεί, είτε να συνεχίσει, σε
συνέχεια, την ίδια αρίθµηση είτε να διακόψει την παλιά και να αρχίσει
νέα αρίθµηση, χωρίς προηγούµενη έγκριση του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.,
αρκεί να µην επαναληφθεί στην χρήση η ίδια αρίθµηση.
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