ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
- ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)
( Με όλες τις μεταβολές μέχρι 31.12.2015 )

Οι σημειώσεις αυτές είναι πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου και των εισηγ ητών του
Σεμιναρίου και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η χρήση και η αναδημοσίευσή τους, χωρίς
έγγραφη συγκατάθεση, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)
Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251/24.11.2014)

Η παρουσίαση-ανάλυση που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνει θέματα που αναφέρονται σε 2
ΕΝΟΤΗΤΕΣ.
Στην Πρώτη ΕΝΟΤΗΤΑ περιλαμβάνονται θέματα που αναφέρονται στον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.), Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013) και ειδικότερα σε ορισμένα άρθρα του
νόμου αυτού, όπως παρατίθενται στις σελίδες 2-67

Στην Δεύτερη ΕΝΟΤΗΤΑ περιλαμβάνονται θέματα που αναφέρονται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.), Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251/24.11.2014) και ειδικότερα στα άρθρα 1-15, άρθρο 30
παρ.1-6 και 11-14, άρθρα 38-40 και άρθρο 44,όπως παρατίθενται στις σελίδες 68- 117

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ
(τ. Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών
τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.- Υπ.Ε.Ε.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν. 4223 /2013, 4254/2014
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4337/2015

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
1. Διοικητικές κυρώσεις (Πρόστιμα)
. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53)
. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
. Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55)
. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56)
.Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58)
. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α. (άρθρο 58 Α)
. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)
. Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ.-Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 7 Ν.4337/2015)
. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46)
2. Ποινικές κυρώσεις
. Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (55Α)
. Εγκλήματα φοροδιαφυγής (άρθρο 66)
. Αυτουργοί και συνεργοί (άρθρο 67)
. Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων, μετατροπές -αναστολές ποινών, μεταβατικές και
καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 68-71)
3. Διάφορα άρθρα Κ.Φ.Δ.
. Γενικά (άρθρο 1).
. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2)
. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες (άρθρο 9)
. Βιβλία και στοιχεία (λογιστικά αρχεία) (άρθρο 13)
. Πληροφορίες από το φορολογούμενο ( άρθρο 14)
. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60)
. Απαλλαγή λόγω ανωτέρα βίας (άρθρο 61)
. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62)
. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξεων
της Διοίκησης (άρθρο 63)
4. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ.Οικονομικών
. ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/31.1.2014
. ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/27.3.2014
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/A΄/26.7.2013)
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013) ,
4254/2014(ΦΕΚ 85/Α΄/7.4.2014) ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4337/2015
(ΦΕΚ 129/ Α΄/17.10.2015)

Η παρουσίαση - ανάλυση που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνει θέματα που αναφέρονται στον
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’/26.7.2013),
όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει, ύστερα κυρίως από τους
Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013) ,Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/ 7.4.2014) και Ν.4337/2015 (ΦΕΚ
129/Α΄/17.10.2015), ειδικότερα η ανάλυση γίνεται σε ορισμένα άρθρα του νόμου αυτού, όπως
παρατίθενται στον πίνακα περιεχομένων.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/A’/26.7.2013)
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Αναφορικά με το Ν.4174/2013 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. ΜΕΡΗ - ΑΡΘΡΑ Ν.4174/2013
Ο Νόμος 4174/2013 αποτελείται από τρία ΜΕΡΗ.
Στο ΜΕΡΟΣ Α’ περιλαμβάνεται ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (με αρχικά άρθρα 1-67).
Στο ΜΕΡΟΣ Β’ περιλαμβάνονται διατάξεις τροποποίησης του Ν.3691/2008 «ξέπλυμα χρήματος» (άρθρο 68).
Στο ΜΕΡΟΣ Γ’ περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.
Αντικείμενο αντιμετώπισης θα αποτελέσει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και ειδικότερα μερικά άρθρα
αυτού.
Καταρχήν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), ή απλώς «Κώδικας» όπως ορίζεται και στο άρθρο 1,
βλέπουμε να περιλαμβάνονται (εμπλέκονται) διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος, του Φ.Π.Α., των Βιβλίων και
Στοιχείων, της Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του Ελέγχου και Θεμάτων Οργάνωσης.
Ο Κ.Φ.Δ. περιλαμβάνονταν στα αρχικά άρθρα 1-67 και αποτελείτο από δώδεκα ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4174/2013
Ο αρχικός Νόμος 4174/2013 και ειδικότερα ο Κ.Φ.Δ., στη συνέχεια
έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί κυρίως με τους Ν.4223/2013 και 4254/2014, ως ακολούθως:
α. Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/31.12.2013), άρθρα 39-50
Με τα άρθρα 39-50 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ’ του Νόμου αυτού γίνονται:
- 32 κύριες προσθήκες, σε 22 άρθρα του Ν.4174/2013, ενώ συγχρόνως προστέθηκαν και 3 νέα άρθρα, το άρθρο 54
Α, 54 Β και 65 Α.
- 34 κύριες αντικαταστάσεις - τροποποιήσεις σε 28 άρθρα του Ν.4174/2013.
- 20 διαγραφές λέξεων - προτάσεων ή εδαφίων, σε 19 άρθρα του Ν.4174/2013.
β. Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7.4.2014), Άρθρο πρώτο, Υποπαράγραφος Δ.2
Με το νόμο αυτό με το Άρθρο πρώτο, Υποπαράγραφος Δ.2, σε 15 άρθρα γίνονται 28 προσθήκες, 16
αντικαταστάσεις-τροποποιήσεις και 9 διαγραφές.
γ. Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄/17.10.2015), άρθρα 3,7,8
Με τα άρθρα 3,7 και 8 του Νόμου αυτού γίνονται 9 προσθήκες, 13 αντικαταστάσεις και 3 καταργήσεις, ενώ
συγχρόνως προστίθενται 8 νέα άρθρα, ήτοι άρθρα 55 Α,58 Α,66,67,68,69,70 και 71, με σχετική αναρίθμηση των
πρώην άρθρων 66 και 67, σε 72 και 73.
δ. Οριακές και περιορισμένες μεταβολές έγιναν με τους εξής νόμους:
1. Ν.4183/2013 (ΦΕΚ 186/Α΄/11.9.2013), άρθρο έβδομο παρ.1και 2
2. Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α΄/31.12.2013), άρθρο 7 παρ.12
3. Ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/Α΄/20.2.2014), άρθρο 12 παρ.3
4. Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.4.2014), άρθρο 33 παρ.5β
5. Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5.5.2014), άρθρο 184 παρ.4α
6. Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.2014), άρθρο 52 παρ.8 και 9
7. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8.8.2014), άρθρο 2 παρ.1-5 και άρθρο 232 υποπαράγρ.1β’
8. Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.2014), άρθρο 91 παρ.1-4
9. Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 52/Α΄/21.3.2015), άρθρο 19 παρ.1
10. Ν.4330/2015 (ΦΕΚ 59/Α΄/16.6.2015), άρθρο 5 παρ.1 και 3
11. Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α΄/2.7.2015), άρθρο 47 παρ.3α
12. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015), άρθρο 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ-ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ. Δ.1,περ.12α και 13 α,β
13. Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α΄/9.11.2015), άρθρο 61
14. N.4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α΄/20.11.2015), άρθρο 13 παρ.2
15. Πράξη Ν. Π. (ΦΕΚ 182/Α΄/24.12.2015), άρθρα 21 και 22 παρ.1- 2
Με βάση αυτές τις τροποποιήσεις - αντικαταστάσεις , προσθήκες και διαγραφές, των νόμων αυτών, αποδεικνύεται
ότι ο αρχικός Νόμος (4174/2013) έχει αλλάξει μορφή στα περισσότερα άρθρα του.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ο χρόνος έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Δ., με βάση το αρχικό άρθρο 67, ορίζεται την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
Έτσι:
Στο άρθρο 66 (τώρα άρθρο 72) ορίζεται:
α. Παράγραφος 2,όπως στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε παράγραφο 30,με το άρθρο 50 παράγρ.2 του
Ν.4223/2013
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Τα πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 55 παρ. 2 και ειδικότερα όσον αφορά,

- τα πρόστιμα για παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων
για αξίες πάνω από 5.000 ευρώ
- τα πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων
- τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων
- τα πρόστιμα στο Φ.Π.Α.,
ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του Νόμου (δηλ. από 26.7.2013), ενώ από την ίδια
ημερομηνία, κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 66 (τώρα άρθρο 72), καταργούνται οι
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2523/1997.Τελικά οι διατάξεις του άρθρου 5 του
νόμου αυτού καταργήθηκαν, με βάση το άρθρο 7 παρ.6 του Ν.4337/2015 από τη δημοσίευσή του, δηλ. από
17.10.2015
β. Παράγραφος 3, όπως στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε παράγραφο 31, με το άρθρο 50 παράγρ.2 του
Ν.4223/2013.
Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 (που αναφέρονται στην απόδοση Α.Φ.Μ. σε
πρόσωπα που πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή με πιστωτικά
ιδρύματα) ισχύουν από 1.8.2013.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η υλοποίηση και εφαρμογή του Κ.Φ.Δ., με βάση τις διατάξεις των Ν.4174/2013 και Ν.4223/2013, προϋποθέτει
και απαιτεί την έκδοση αρκετών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών,
ουσιαστικού, κανονιστικού και διαδικαστικού περιεχομένου, με εκτεταμένη δευτερογενή νομοθεσία.
Μέχρι 31.12.2015 έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει 124 ΑΥΟ και 39 ΕΔΥΟ.
Παρατίθενται στη συνέχεια αναλύσεις διαφόρων άρθρων του Ν.4174/2013, όπως περιλαμβάνονται στον πίνακα
περιεχομένων.

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά
Αντικείμενο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
Ο Κ.Φ.Δ. ή και απλώς «Κώδικας» καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και
τις διοικητικές κυρώσεις για την μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο εφαρμογής
Ισχύς (εφαρμογή) διατάξεων Κ.Φ.Δ.
Οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. ισχύουν (εφαρμόζονται) για τα εξής δημόσια έσοδα:
α) Φόρο Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.)
β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
γ) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
δ) Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παιγνίδια* ε) Κάθε άλλο φόρο,
τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που για την βεβαίωση και είσπραξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
και του Φ.Π.Α.
στ) Χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Δ.
(*Σημείωση: Για την δ’ περίπτωση οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. εφαρμόζονται από 1.1.2015, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 29 του Ν.4223/2013,
όπως οι διατάξεις αυτές ήδη ισχύουν με το άρθρο 72 παρ 29 του Κ.Φ.Δ.)

ΑΡΘΡΟ 9
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
1.Έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών - Δημοσίευση σε ιστότοπο
Ερμηνευτικές εγκυκλίους και οδηγίες, για την φορολογική νομοθεσία, μπορεί να εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας οι
οποίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από την δημοσίευσή τους.
2.Δεσμευτικός χαρακτήρας εγκυκλίων
Για την Φορολογική Διοίκηση οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές, μέχρι να ανακληθούν ρητά ή να
τροποποιηθούν.
3.Όχι δεσμευτικός χαρακτήρας εγκυκλίων
Για τον φορολογούμενο οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές.
4.Απαντήσεις - απόψεις υπαλλήλων
Απαντήσεις ή απόψεις υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης για την ερμηνεία της φορολογικής διοίκησης,
δεν δεσμεύουν την Φορολογική Διοίκησης, εκτός εάν προβλέπεται από τον Κ.Φ.Δ.
5.Μη επιβολή προστίμου ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Όταν ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης, για τις φορολογικές του
υποχρεώσεις, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΑΡΘΡΟ 13
Βιβλία και στοιχεία
1.Υπόχρεο πρόσωπο
Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό
σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική
νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους, εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά.
2.Διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων (1)
Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί διαφυλάσσονται, τουλάχιστον:
α) για διάστημα 5 ετών, από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους μέσα στο οποίο υπάρχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης.
β) όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 παρ.2* του Κώδικα, μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα
έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση
γ) μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης από διενέργεια φορολογικού ελέγχου ή
αποσβεστεί η απαίτηση, λόγω εξόφλησης.
3.Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ορίζονται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα.
(1) Ν.4308/2014, άρθρο 7 παρ.1
«1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται
για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.»
* Άρθρο 36. Παραγραφή
«1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία
υποβολής της τελευταίας δήλωσης.
2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για
περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω
πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της
ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.
3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να
εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. (α)
4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για
το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος
για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.»
(α) Άρθρο 50 παρ.11 Ν.4223/2013 (νυν άρθρο 72 παρ.11 Κ.Φ.Δ.)
«11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου,
τελών, εισφορών, προστίμων προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν
εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την
εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί»

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας για το χρόνο διατήρησης Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Φ.Α.Σ. Κ.Β.Σ.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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Χρόνος διατήρησης (φύλαξης) βιβλίων και στοιχείων
(άρθρο 9, παρ. 5 Κ.Φ.Α.Σ. και άρθρο 21 παρ. 2 Κ.Β.Σ.)
Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά των εγγραφών και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα διατηρούνται
μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και όσο χρόνο εκκρεμεί η
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε.
Σημείωση:
Ο Χρόνος παραγραφής στη φορολογία εισοδήματος (Ν.2238/1994 άρθρο 84) είναι 5
έτη από το τέλος του έτους επίδοσης της δήλωσης (τώρα άρθρο 36, Ν.4172/2013).
Όμως με κατ’ επανάληψη διατάξεις νόμων (Ν.3513/2006 άρθρο
11Ν.3697/2008 άρθρο 29, Ν.3790/2009 άρθρο 10, Ν.3888/2010 άρθρο 12
παρ. 7, Ν.3842/2010 άρθρο 82, Ν.3862/2010 άρθρο 92 παρ. 3β’,
Ν.4002/2010 άρθρο 18 παρ. 2 και Ν.4098/2012 άρθρο δεύτερο παρ. 1) η
παραγραφή παρατάθηκε και είχε ως εξής:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
31.12.2013 (κατά παράταση)
31.12.2013 (κανονικά)
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Διευκρίνιση: Με βάση τον Κ.Φ.Δ. η διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων προβλέπεται
ρητά από το άρθρο 13 παρ. 2 και με τα Ε.Λ.Π.(Ν.4308/2014) προβλέπεται με το άρθρο7παρ.1.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.3888/2010, για τις υποθέσεις
που περαιώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του εν λόγω νόμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή, δεν
διαφυλάσσονται τα βιβλία και στοιχεία των περαιούμενων χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2005. Το ίδιο ισχύει
και για τις υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση,
εφόσον εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι διατάξεις των εξής νόμων, που έχουν σχέση με την παραγραφή.
1. Ν.4141/2013, άρθρο 37 παρ. 5
2. Ν.4203/2013, άρθρο 22
3. Ν.4254/2014, άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ-ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2,περίπτωση 18α
4. Ν.4316/2014, άρθρο 87
5. Ν.4337/2015, άρθρο 22

Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α’/5.4.2013), άρθρο 37, παρ. 5
«5. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων που επίκειται
ο χρόνος παραγραφής, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, παρατείνεται ο χρόνος αυτός για 2 ακόμα έτη.
Οι διατάξεις ισχύουν για υποθέσεις που η προθεσμία παραγραφής λήγει 31.12.2013.»

Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α’/1.11.2013) άρθρο 22
«Άρθρο 22
Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης
επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από
τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη
αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή
συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και
β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013
εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης….»

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.4.2014) άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ - ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2,
περίπτωση 18α
18 α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις 31.12.2013 επιστολής
στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση
κατά την οποία, έως τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την
ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι
έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.»
Ήδη για τα θέματα παραγραφής έχουν εκδοθεί:
Η Απόφαση ΔΕΣΑ/1077518/ΕΞ/10.5.2013,
και οι εγκύκλιοι:
1. ΠΟΛ.1232/15.10.2013 και
2. ΠΟΛ.1260/6.12.2013, στην οποία μεταξύ των άλλων διευκρινίζεται:
«Μετά την έκδοση της εντολής και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου θα αποστέλλεται
συστημένη επιστολή προς τον φορολογούμενο με την οποία θα του γνωστοποιείται η έκδοση εντολής ελέγχου
με τον αριθμό της εντολής και την ημερομηνία έκδοσής της».

Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.2014),άρθρο 87
Άρθρο 87 «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος
από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική
δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας
διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή
συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεων διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της
φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η
αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν
μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα
διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης»
Ν.4337/2015 ΦΕΚ 129/Α΄/17.10.2015), άρθρο 22
Άρθρο22 «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου
ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που
λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν
εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές
ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική
αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»
Τέλος, τονίζεται ότι σχετικές με το χρόνο της παραγραφής είναι και οι διατάξεις των Νόμων:
α ) 4 308/2014 (ΦΕΚ Α΄251/24.11.2014) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( Ε.Λ.Π.), άρθρο 7 παρ.1 και
β) 3091/2003, άρθρο 19, παρ. 18 και 3212/2003, άρθρο 22, παρ. 2, σχετικά με πλαστά, εικονικά και νοθευμένα
φορολογικά στοιχεία.
γ) Για το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων σχετικό το έγγραφο του Υπ. Οικονομικών ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ
1137542 ΕΞ 2015/21.10.2015.
Σημείωση. Σχετικά με το άρθρο 13, ύστερα από τις αντικαταστάσεις που έγιναν με το άρθρο 3 παρ.1α,β του
Ν.4337/2015, σημειώνουμε ότι οι μεταβολές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις
του Νόμου 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ως γνωστόν ισχύουν από 1.1.2015 και που από την ίδια ημερομηνία
καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
Πληροφορίες από το φορολογούμενο
1.Παροχή πληροφοριών
Πληροφορίες, που ζητά η Φορολογική Διοίκηση, παρέχονται εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος,
εκτός αν ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες που οφείλονται στη Δημόσια Διοίκηση
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
2.Παροχή αντιγράφων βιβλίων – στοιχείων ή εγγράφων
Αντίγραφα μέρους βιβλίων-στοιχείων ή συναφών εγγράφων παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός 5 ημερών
από την κοινοποίηση του αιτήματος, εκτός αν ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες που
οφείλονται στη Δημόσια Διοίκηση ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Όταν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται και εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών
αρχείων.
Η Φορολογική Διοίκηση παραδίδει στο φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, με όλα τα παραδοθέντα έγγραφα
ή αρχεία.
3.Υποβολή καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
Καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, υποβάλλει κάθε
φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και
αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό
τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα εάν εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα.
Οι καταστάσεις αφορούν τα φορολογικά στοιχεία που έχουν σχέση αποκλειστικά με την επαγγελματική
εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των ως άνω προσώπων.
Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
4.Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας
των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
(Σημείωση: Για τις Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:
1. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/7.1.2014-ΦΕΚ 179/Β’/31.1.2014
2. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1072/7.3.2014-ΦΕΚ 691/Β’/19.3.2014
3. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1149/16.5.2014-ΦΕΚ 1299/Β’/22.5.2014
4. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1176/14.7.2014-ΦΕΚ 1909/Β’/15.7.2014
5. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1201/4.9.2014-ΦΕΚ 2533/Β’/23.9.2014
6. ΑΥΟ ΠΟΛ.1207/29.9.2014-ΦΕΚ 2604/Β’/30.9.2014
7. ΑΥΟ ΠΟΛ.1017/15.1.2015-ΦΕΚ 179/Β΄/17.2.2015
8. ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/27.2.2015-ΦΕΚ 376/Β΄/18.3.2015
9. AYO ΠΟΛ.1092/17.4.2015-ΦΕΚ 780/Β΄/4.5.2015
10. ΑΥΟ ΠΟΛ.1206/15.92015-ΦΕΚ 2215/Β΄/15.10.2015
11. ΑΥΟ ΠΟΛ.1240/29.10.2015-ΦΕΚ 2358/Β΄/3.11.2015
12. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1254/26.11.2015-ΦΕΚ 2640/Β΄/8 .12.2015
13. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1267/21.12.2015-ΦΕΚ 2802/Β΄/22.12.2015
14. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1278/31.12.2015-ΦΕΚ 2905/Β΄/31.12.2015 (για τα τρίμηνα του έτους 2014 μέχρι 20.1.2016
και για το ημερολογιακό έτος 2015,με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1240/2015, μέχρι 30.9.2016)
15. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1011/22.1.2016-ΦΕΚ 292/Β΄/12.2.20116 (για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων
ημερολογιακού έτους 2014, μέχρι 22.2.2016)
και η εξής Εγκύκλιος:
1. ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/17.3.2014.
Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/2014 και η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/2014 παρατίθενται στο τέλος των σημειώσεων του Κ.Φ.Δ.

Διευκρίνιση: Στις καταστάσεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/2014,σε όσους επιλέγουν την ένταξή τους στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 39β του Ν.2859/2000-ΦΠΑ- με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1214/30.9.2014ΦΕΚ 2601/Β’/30.9.2014- καταχωρούν επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΑΥΟ)
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ΑΡΘΡΟ 53
Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

1. Καταβολή τόκων, από το φορολογούμενο
Όταν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία καταβολής, ο φορολογούμενος
υποχρεούται να καταβάλει τόκους για το ποσό του φόρου από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης
προθεσμίας καταβολής. Ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή
τροποποιητικής δήλωσης, εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, λαμβάνεται
η λήξη της προθεσμίας που έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί ο φόρος που προκύπτει από την
εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.
(Σημείωση:
α. Με βάση το άρθρο 50 παρ. 15 του Ν.4223/2013 (τώρα άρθρο 72 παρ.15 Κ.Φ.Δ.) ο τόκος του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής μέχρι 31.12.2017 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, κατά την είσπραξη, για ολόκληρο τον μήνα.
β. Με βάση τη θέση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1252/2015,ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΚΦΔ και για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού από την 1.1.2014 και μετά. Ο τόκος δεν συνιστά
κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών)

2. Καταβολή τόκων στο φορολογούμενο
Όταν από το φορολογούμενο καταβληθεί υπερβάλλον ποσό φόρου (αχρεώστητη καταβολή)
καταβάλλονται σ’ αυτόν τόκοι από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του
φορολογούμενου για την επιστροφή, εκτός εάν η επιστροφή του φόρου γίνει εντός 90 ημερών από την υποβολή
της αίτησης. Εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε
κατά το χρόνο του συμψηφισμού.
Σημείωση: Με βάση το άρθρο 50 παρ. 16 του Ν.4223/2013 (τώρα άρθρο 72 παρ.16 Κ.Φ.Δ.) η καταβολή τόκων στο
φορολογούμενο της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής.

3. Τόκοι επί τόκων
Δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται τόκοι επί τόκων.
4. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
Τα επιτόκια υπολογισμού τόκων και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
(Σημείωση: Για την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού έχει εκδοθεί η εξής Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ 1198598/31.12.2013- ΦΕΚ 19/Β’/10.1.2014,με την οποία ορίστηκε το επιτόκιο ως εξής:
Επιτόκιο της παραγράφου 1, ετησίως.
8,51%
Πλέον επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης ΕυρωπαϊκηςΚεντρικήςΤράπεζας 0,25%
Σύνολο
8,76%
Επιτόκιο μηνιαίως
0,73%
Επιτόκιο της παραγράφου 2, ετησίως
5,75%
Πλέον επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης ΕυρωπαϊκήςΚεντρικήςΤράπεζας 0,25%
Σύνολο
6,00%
Επιτόκιο μηνιαίως
0,50% ).

[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ . Για τα άρθρα 53-62 έχει εκδοθεί πρόσφατα
η ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 λεπτομερής,
με σχετικές οδηγίες και παραδείγματα. ]
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ΑΡΘΡΟ 54
(ισχύς, κατά το άρθρο 67 από 1.1.2014)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Πρόσωπα
στα οποία
επιβάλλοντ
αι τα
πρόστιμα
(άρθρο 54
παρ. 1,
πρώτο
εδάφιο)
Στον
φορολογούμενο
ή σε
οποιοδήποτε
πρόσωπο που
έχει
υποχρεώσεις
από τον Κώδικα
ή τη
φορολογική
νομοθεσία.

Περιπτώσεις επιβολής
προστίμου
(άρθρο 54 παρ. 1 περ. α’,
β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ θ’)

α. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη
ή ε λ λ ι π ή υποβολή δήλωσης
πληροφοριακού χαρακτήρα
ή φορολογικής δήλωσης από
την οποία δεν προκύπτει
φορολογική υποχρέωση
καταβολής φόρου.
β. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη
υποβολή φορολογικής
δήλωσης.
γ. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη
υποβολή δήλωσης
παρακράτησης φόρου.
δ. Μη ανταπόκριση σε αίτημα
της Φορολογικής Διοίκησης
για παροχή πληροφοριών ή
στοιχείων.
ε. Μη συνεργασία στη διάρκεια
του φορολογικού ελέγχου.
στ. Μη γνωστοποίηση στη
Φορολογική Διοίκηση το
διορισμό του φορολογικού
εκπροσώπου.
ζ. Μη εγγραφή στο
φορολογικό μητρώο ή
εγγραφή στο φορολογικό
μητρώο περισσότερες φορές.
η. Μη συμμόρφωση με τις
κατά το άρθρο 13
υποχρεώσεις του..
θ…………………
(Καταργήθηκε με το άρθρο 3
παρ.3α του ν.4337/2015.)

Ύψος προστίμου
(άρθρο 54 παρ. 2)

Υποτροπή (άρθ. 54 παρ. 3)
(1η υποτροπή)
(2η υποτροπή
και επόμενες)
Σε διαπίστωση
Σε διαπίστωση
ελέγχου
ελέγχου
διάπραξη ίδιας
παράβασης εντός διάπραξη κάθε
επόμενης ίδιας
5 ετών από την
παράβασης
έκδοση της
εντός 5 ετών . Το
αρχικής πράξης.
αρχικό πρόστιμο
Το πρόστιμο
τετραπλασιάζεται.
διπλασιάζεται.

α. 100 ευρώ για μη
υποβολή ή εκπρόθεσμη
α. 200 ευρώ
υποβολή σχετικά με την
περίπτωση α της
παραγράφου 1 και στις
φορολογίες κεφαλαίου,
για κάθε παράβαση των
περιπτώσεων α,β,γ, δ και
στ της παραγρ.1
β. 100 ευρώ, για
κάθε παράβαση των
β. 200 ευρώ
περιπτ .β, γ & δ της
παρ.1, όταν ο
φορολογούμενος δεν
είναι υπόχρεος
τήρησης λογιστικών
βιβλίων.
γ. 250 ευρώ , για κάθε
παράβαση των
γ. 500 ευρώ
περιπτ.β,γ,δ,και στ,όταν ο
φορολογούμενος είναι
υπόχρεος τήρησης βιβλίων
και στοιχείων με βάση
απλοποιημένα λογιστικά
πρότυπα.
δ. 500 ευρώ, για κάθε
παράβαση των
δ. 1.000 ευρώ
περιπτ.β,γ,δ και στ ,όταν ο
φορολογούμενος είναι
υπόχρεος τήρησης βιβλίων
και στοιχείων με βάση
πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε. 2.500 ευρώ για τις
ε. 5.000 ευρώ
περιπτώσεις ε,ζ & η της
παραγράφου 1

α. 400 ευρώ

β. 400 ευρώ

γ. 1.000 ευρώ

δ. 2.000 ευρώ

ε. 10.000 ευρώ

Μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων,
εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (νέο εδάφιο στην παράγραφο 2,που προστέθηκε με το
Ν.4254/2014,άρθρο πρώτο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.Δ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.Περίπτωση 9η ).
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Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α΄/7.4.2014)
Άρθρο πρώτο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2
Περίπτωση 9 η
Μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις παρακρατούμενων
φόρων.
[9η. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.»
Διευκρίνιση. Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ εκδόθηκε η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1107/14.4.2014)]
Σημείωση. Αναφορικά με το άρθρο 54 (διαδικαστικές παραβάσεις), ύστερα από τις αντικαταστάσεις του άρθρου
3 παρ.3 α-στ του Ν.4337/2015, σημειώνουμε τα εξής:
1.Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, κατά την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1252/20125, είναι:
«Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών
της παρ. 3 του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και
απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η
δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.»

2.Καταργήθηκε η περίπτωση θ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 54 που προέβλεπε την επιβολή προστίμου
σε μη έκδοση ή έκδοση ανακριβή Α.Λ.Π. ή επαγγελματικού στοιχείου, ενώ συγχρόνως καταργήθηκαν οι
αυτοτελείς παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσής τους, που έθεταν και πλαφόν. Ακόμη γίνονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις στην παρ.2 του άρθρου 54, λόγω κατάργησης της περίπτωσης θ΄της παραγράφου 1
του εν λόγω άρθρου.
Στην αιτιολογική έκθεση, εν προκειμένω, σημειώνεται:
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ' καταργείται η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 54, με την
οποία προβλέπεται πρόστιμο για την διαδικαστική παράβαση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων
λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, με στόχο οι παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς
έκδοσης επαγγελματικών στοιχείων να αντιμετωπίζονται πλέον ως μία ενιαία διαδικαστική παράβαση,
κατ' εφαρμογή της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η οποία σχετίζεται με την
τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λογιστική νομοθεσία. Εξάλλου, η μη έκδοση ή
ανακριβής έκδοση στοιχείων έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως άμεση συνέπεια τη φοροδιαφυγή, και
συνεπώς καταλήγει σε ουσιαστικές και όχι διαδικαστικές παραβάσεις, τιμωρούμενες κατά τα άρθρα 58, 58Α και
59. Έτσι, το ύψος του προστίμου συνδέεται με τη ουσιαστική φοροδιαφυγή και όχι με τον αριθμό των μη
εκδοθέντων στοιχείων».
Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, εν προκειμένω, σημειώνει:
«Ούτε από την αιτιολογική έκθεση, ούτε από την έκθεση συνεπειών της ρύθμισης που συνοδεύουν το

νομοσχέδιο προκύπτει σαφώς και ευκρινώς ο ουσιαστικός λόγος κατάργησής τους, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι
ανωτέρω περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων συνιστούν ιδιάζουσες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς».
3.Λόγω της σπουδαιότητας και της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος, δηλ. της μη επιβολής προστίμου για την
μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.
1252/2015, κατά το μέρος που αφορά το θέμα αυτό.
«2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
η) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (παρ. 1 περ. θ')
1. Μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης
αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται
αυτοτελή πρόστιμα. Οι περιπτώσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία παράβαση, μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις
που διαπιστώνονται στα πλαίσια του ιδίου ελέγχου, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των παραβάσεων και
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Αντίθετα, τα πρόστιμα της περίπτωσης θ'
επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως και 16.10.2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους. Για
αντίστοιχες παραβάσεις προγενέστερες της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, μετά την
κατάργηση των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54, καταργούνται τα
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ανώτατα όρια των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που προβλέπονταν από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της
παραγράφου 2.
3. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 προστέθηκε νέο άρθρο 58Α αναφορικά με την επιβολή προστίμων
για παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου, για κάθε παράβαση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων
λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, ανεξαρτήτως αξίας, για πράξη που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., και η οποία
(παράβαση) διαπράττεται από την 17.10.2015 (έναρξη ισχύος ν. 4337/2015) και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα
(άρθρο 58Α παρ. 1).
Με τον τρόπο αυτό το ύψος του προστίμου συνδέεται με την αποφυγή απόδοσης του Φ.Π.Α. και όχι με τον αριθμό των μη
εκδοθέντων στοιχείων. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων (περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 54 σε
συνδυασμό με την κατάργηση της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 54) παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παραδείγματα
1. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 25.10.2015, σε επιχείρηση, η οποία αν και ήταν υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων, τηρούσε απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί δέκα (10) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Στην
περίπτωση αυτή, για τη μη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (πλήρη λογιστικά πρότυπα), καταλογίζεται παράβαση της
περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Για τη μη έκδοση δέκα τιμολογίων
καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης 1 του άρθρου 58Α και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα
προέκυπτε από τα μη εκδοθέντα τιμολόγια, δηλαδή του ΦΠΑ που θα είχε αναγραφεί επ' αυτών αν είχαν εκδοθεί νομίμως.
2. Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, στις 21.1.2016, σε ΕΠΕ (κέντρο διασκέδασης) που τηρεί διπλογραφικά βιβλία,
διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριάντα πέντε (35) Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) για πώληση αγαθών/παροχή
υπηρεσιών την ημέρα του ελέγχου, η εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών-προμηθευτών φορολογικής περιόδου
2013, καθώς και η μη διαφύλαξη των μνημών του ΦΗΜ. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζονται οι εξής παραβάσεις:
α. Για την εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών - προμηθευτών φορολογικής περιόδου 2013 καταλογίζεται
παράβαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης α' της
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή 100 ευρώ.
β. Για τη μη διαφύλαξη των μνημών του ΦΗΜ , καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου
54 και επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
γ. Για τη μη έκδοση τριάντα πέντε (35) ΑΛΣ καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης 1 του άρθρου 58Α και επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από τις μη εκδοθείσες ΑΛΣ, δηλαδή του ΦΠΑ που αναλογεί στην
αξία τους αν είχαν εκδοθεί νομίμως.
3. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 15.9.2015, σε ατομική επιχείρηση (συνεργείο αυτοκινήτων) που τηρεί βιβλία με βάση
απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα διαπιστώθηκε η μη έκδοση σαράντα (40) ΑΛΣ κατά την περίοδο από 1.9.2014 έως
15.9.2015. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζονται οι εξής παραβάσεις:
α. Για τη μη έκδοση σαράντα ΑΛΣ, καταρχάς καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54
και επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο όριο τα 30.000,00 ευρώ (άρθρο 54 παρ.2 περ. γ', όπως
ίσχυε μέχρι την 16.10.2015). Σε περίπτωση, όμως, που η μη έκδοση των ΑΛΣ είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της
συναλλαγής ή μέρους αυτής και η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 5.000,00 ευρώ, τότε αντί του ανωτέρω προστίμου,
θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 25% επί της αξίας των μη εκδοθεισών ΑΛΣ (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 4337/2015).
β. Για τη μη διαφύλαξη των μνημών του ΦΗΜ , καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου
54 και επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. γ. Για τη μη έκδοση τριάντα
πέντε (35) ΑΛΣ καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης 1 του άρθρου 58Α και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του
ΦΠΑ που θα προέκυπτε από τις μη εκδοθείσες ΑΛΣ, δηλαδή του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία τους αν είχαν εκδοθεί νομίμως.
4. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 15.12.2015, σε επιχείρηση διαπιστώνεται η εκπρόθεσμη έκδοση ΑΛΣ, μη συνεχόμενη
αρίθμηση στα στοιχεία και εκπρόθεσμη ενημέρωση των βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται πρόστιμα του
άρθρου 54, δεδομένου για την παράβαση ότι πρόκειται για διαδικαστικές παραβάσεις που ως συνέπεια ουσιαστική
φορολογική δεν έχουν παράβαση. Ειδικά της εκπρόθεσμης έκδοσης ΑΛΣ και εφόσον αυτή συνεπάγεται την υποβολή
ανακριβών δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ, θα επιβληθούν τα πρόστιμα που αφορούν την υποβολή ανακριβών
δηλώσεων (άρθρα 58 και 58Α, κατά περίπτωση, και με εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος αν η ανακρίβεια αφορά
περίοδο προγενέστερη της 17.10.2015), εφόσον ο αναλογών φόρος δεν έχει περιληφθεί και αποδοθεί με δήλωση
υποβληθείσα πριν τη διενέργεια του ελέγχου»
« 10. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (άρθρο 58 Α)
Αναλυτικότερα με το άρθρο 58Α προβλέπονται τα εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α προβλέπεται, για πρώτη φορά, η επιβολή προστίμου ΦΠΑ για τη μη
έκδοση φορολογικού στοιχείου, καθώς και για την έκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου. Το πρόστιμο στην περίπτωση
μη έκδοσης στοιχείου ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που αναλογεί στο μη εκδοθέν φορολογικό
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στοιχείο. Το πρόστιμο στην περίπτωση έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) επί της διαφοράς μεταξύ του ΦΠΑ που αναλογεί με βάση την αξία του στοιχείου, όπως προκύπτει από τον έλεγχο, και
του ΦΠΑ που αναγράφεται ή αναλογεί στο στοιχείο που εκδόθηκε ανακριβώς. Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα ΦΠΑ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58Α είναι τα μοναδικά που πλέον επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κατόπιν
ελέγχου (π.χ. επιτόπιος μερικός έλεγχος) η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων,
μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54»

4. Σε ότι αφορά τα θέματα των περιπτώσεων, της άρνησης συνεργασίας στη διάρκεια του φορολογικού
ελέγχου, της μη εγγραφής στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή σε αυτό περισσότερες φορές και της μη
συμμόρφωσης του φορολογούμενου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του, που το επιβαλλόμενο
πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ, στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1252/2015 διευκρινίζονται τα εξής:
«δ) Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε')
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει
το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον
το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε'). Επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας η μη
ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, διότι τα περιστατικά αυτά εμπίπτουν στην ειδικότερη ρύθμιση
της περίπτωσης δ'.
στ) Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή σε αυτό περισσότερες φορές (παρ. 1 περ. ζ')
Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπέχει τέτοια υποχρέωση, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο
φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε').
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη υποβολής της δήλωσης Απόδοσης
Α.Φ.Μ./Μεταβολής ατομικών στοιχείων από φυσικό πρόσωπο ή της δήλωσης Έναρξης/Μεταβολής εργασιών από νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα, για την εγγραφή αυτών στο φορολογικό μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.).
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι φορολογούμενος, φυσικό, νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο, μετά την 1.1.2014, περισσότερες από μία φορές. Στις περιπτώσεις που η
εγγραφή στο φορολογικό μητρώο περισσότερες από μία φορές διαπράχθηκε μέχρι 31.12.2013, ανεξάρτητα από τον χρόνο
διαπίστωσης, το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 2523/97, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ίδιου
νόμου. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου το ανωτέρω πρόστιμο να επιβληθεί σε φορολογούμενο που έχει εγγραφεί στο
φορολογικό Μητρώο περισσότερες από μία φορές, αυτό που εξετάζεται κάθε φορά κατά τον έλεγχο, είναι αν το ίδιο πρόσωπο,
εν γνώσει του, προέβη στις σχετικές ενέργειες για την απόκτηση Α.Φ.Μ., περισσοτέρων του ενός, τους οποίους και έχει
χρησιμοποιήσει π.χ. στην έκδοση ή τη λήψη φορολογικών στοιχείων, την υποβολή δηλώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κ.Φ.Δ., όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., στοιχείων ακινήτων (Ε9), Ε.Φ.Α.,
παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. και γενικά σε συναλλαγές του με τη Φορολογική Διοίκηση.
ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η')
1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
(άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε'). Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την
προβλεπόμενη. Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων),
καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που
δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περ.
β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιο.
2. Σχετικά με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) επισημαίνεται ότι για παραβάσεις που διαπράττονται έως
την 31.12.2015 επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 4308/2014, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015).
Σημειώνεται ότι, για τις παραβάσεις μη διαφύλαξης (απώλειας) φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, οι οποίες ανάγονται σε
φορολογικές περιόδους πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του
ν. 4337/2015 και επιβάλλονται τα πρόστιμα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή ποσό ίσο με το
1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.
3.Τέλος, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τις λοιπές περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης
φορολογικών στοιχείων (π.χ. εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, εκπρόθεσμη έκδοση
στοιχείων κ.λπ.), οι οποίες ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μετά.»
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ΑΡΘΡΟ 55
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Παράγραφος 1…………*
Καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.4α του Ν.4337/2015

Παράγραφος 2…………*
Καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.4β του Ν.4337/2015
( Οι καταργηθείσες διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2, ακολουθούν στη συνέχεια
υπό μορφή αστερίσκου )
Σημείωση:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 που καθόριζαν την έννοια της φοροδιαφυγής (περιπτώσεις αυτής)
και τα πρόστιμα φοροδιαφυγής, αντίστοιχα, καταργήθηκαν με το άρθρο 3 παρ.4 α και β του Ν.4337/2015,
λόγω εισαγωγής νέου Κεφαλαίου, που καθορίζουν τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, όπως τονίζεται στην
αιτιολογική έκθεση. Ειδικά η παράγραφος 1, με βάση το άρθρο 7 παρ.9 όπως τελικά τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 24.12.2015, καταργείται από 1.2.2016.
2. Από τις διατάξεις του νόμου δεν προβλέπεται πλέον πρόστιμο για μη έκδοση στοιχείων, έκδοση
πλαστών φορολογικών στοιχείων, έκδοση –λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση και
πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά στοιχεία, που προέβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις
του άρθρου 55 παρ 2 του Ν.4174/2013. Όμως για την μη έκδοση στοιχείων βλέπετε σχετική θέση της
αιτιολογικής έκθεσης, όπως και τις θέσεις της ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1252/2015, που παρατέθηκαν πιο πάνω,
στο άρθρο 54.
Παράγραφος 3.Ανεξαρτησία επιβολής προστίμων
Η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από
τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο
Παράγραφος 4. Χορήγηση πληροφοριών ή εγγράφων στη Φορολογική Διοίκηση

Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα
Παράγραφος 5.Έρευνες παραβάσεων και άλλων νόμων από τη Φορολογική Διοίκηση
Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
* Άρθρο 55 παρ. 1 και 2 Ν.4174/2013
«1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης
και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την
οποία καταχωρούνται στα βιβλία ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση
τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα. Για την εφαρμογή της
παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης
που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος,
εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή
ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται
η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο
και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους
τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων.
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής
Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το
φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία
της Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη
θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται
στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή
ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά
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που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει
την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο
που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση
ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην
τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του
πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της
πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία
αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
στ. Η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αξία αποκρυβείσα αξία ανέρχεται
τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες ( 5.000,00) ευρώ.
ζ. Η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για
κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. Η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτους αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (Ν.3091/2002) με
μη υποβολή ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης, με σκοπό την μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων.
θ. Η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη
πληρωμή και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική
υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.»
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την
απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους
αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και
καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του
στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται
πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου
φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι
αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία
απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων
ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή
στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή
φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα
φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που
επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα
φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.»

ΑΡΘΡΟ 56
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού
Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
1.Πρόστιμο εκπρόθεσμης, ανακριβούς/ατελούς υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
Σε εκπρόθεσμη, ανακριβή/ατελή υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του άρθρου 21 παρ. 3,
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης και όχι
κάτω των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα το πρόστιμο επιβάλλεται όταν τα
ποσά των συναλλαγών είναι πάνω από 200.000 ευρώ.
Σε περίπτωση ανακριβούς συνοπτικού πίνακα το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο όταν η ανακρίβεια είναι πάνω από
10% των συνολικών συναλλαγών.
2.Πρόστιμο μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
Σε μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/1000 των
συναλλαγών και όχι κάτω των 2.500 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.
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3.Πρόστιμο σε μη διάθεση φακέλου τεκμηρίωσης
Σε μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης του άρθρου 21 παρ.1, στη Φορολογική Διοίκηση, επιβάλλονται τα
εξής πρόστιμα:
- Σε διάθεση από την 31η μέχρι την 60η ημέρα 5.000 ευρώ.
- Σε διάθεση από την 61η μέχρι την 90η ημέρα 10.000 ευρώ.
- Σε διάθεση από την 91η ημέρα, ή σε μη διάθεση 20.000 ευρώ.
4.Πρόστιμο υποτροπής
Σε υποτροπή εντός 5 ετών το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε δεύτερη και επόμενες υποτροπές εντός 5 ετών το πρόστιμο του αρχικού προστίμου τετραπλασιάζεται.
(Σημείωση. Μη εφαρμογή των προστίμων του άρθρου 54 όταν εφαρμόζονται τα πρόστιμα του άρθρου 56.
Στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1252/2015, εν προκειμένω, διευκρινίζεται:
« Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 δεν εφαρμόζονται για παραβάσεις σχετικές με την
υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς στις
περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 56. Σε περίπτωση όμως διαπίστωσης, στο πλαίσιο
ελέγχου, διάπραξης εκ νέου της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σχετικά
πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς
επιβληθέντος προστίμου (άρθρο 54 παρ.3)»)
Παρατίθεται στη συνέχεια ο πίνακας προστίμων του άρθρου 56, της ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1252/2015

Περίπτωση
α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών (άρθρο 56 παρ 1, εδ. α’ και β’)
β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού
Πίνακα Πληροφοριών (άρθρο 56 παρ. 1 εδ. γ')

γ) Υποβολή Ανακριβούς / Ατελούς Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών (άρθρο 56 παρ. 1 εδ. δ')

δ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
(άρθρο 56 παρ. 2)
ε) Εκπρόθεσμη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης
στην Φορολογική Διοίκηση (άρθρο 56 παρ. 3)

Πρόστιμο
1/1000 επί των προς τεκμηρίωση συναλλαγών
Ελάχιστο πρόστιμο 500 € και μέγιστο 2.000 €
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η τροποποίηση
αφορά συνολικές μεταβολές στο ύψος των προς
τεκμηρίωση συναλλαγών άνω των € 200.000:
1/1000 επί των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης)
Ελάχιστο πρόστιμο 500 € και μέγιστο 2.000 €
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ανακρίβεια
αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών
συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση
τεκμηρίωσης.
1/1000 επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια
Ελάχιστο πρόστιμο 500 € και μέγιστο 2.000 €
1/1000 επί των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση τεκμηρίωσης.
Ελάχιστο πρόστιμο 2.500 € και μέγιστο 10.000 €
Παράδοση μεταξύ 31ης ημέρας και 60ης από την
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης.
Πρόστιμο: 5.000 €
Παράδοση μεταξύ 61ης ημέρας και 90ης από την
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης.
Πρόστιμο: 10.000 €
Παράδοση μετά την 90η ημέρα από την κοινοποίηση
σχετικής πρόσκλησης ή μη παράδοση.
Πρόστιμο: 20.000 €

ΑΡΘΡΟ 57
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
Σημείωση. Το άρθρο αυτό καταργήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄/21.3.2015),
όπως και το άρθρο 6 του ν.δ.356/1974,δηλ. του Κ.Ε.Δ.Ε.
( Η κατάργηση καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.)
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ΑΡΘΡΟ 58
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
1.Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης
Όταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση το
διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο στη διαφορά φόρου ως εξής:
α) 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5-20% του φόρου που προκύπτει με
βάση τη φορολογική δήλωση.
β) 25% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 20% έως 50% του φόρου που
προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
γ) 50% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 50% του φόρου που
προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
2. Πρόστιμο σε μη υποβολή δήλωσης
Σε μη υποβολή δήλωσης, που προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50%
του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
(Σημείωση. Ως προς τα τέλη χαρτοσήμου στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1252/2015 διευκρινίζεται:
«Στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόδοση τελών χαρτοσήμου εντός ορισμένης προθεσμίας
χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τον ΚΦΔ, νοείται ως
ανακριβής /μη υποβολή δήλωσης η αντίστοιχη ανακριβής / μη απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται»)

ΑΡΘΡΟ 58 Α
Πρόστιμα για παραβάσεις Φ.Π.Α.
Για παραβάσεις ΦΠΑ που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
1. Πρόστιμα μη έκδοσης στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου.
Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου που επιβαρύνεται με
ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή της διαφοράς.
2. Πρόστιμα σε υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων
Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη
μειωμένη απόδοση ή επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ποσού του φόρου
που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή της διαφοράς.
3. Πρόστιμα σε άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χωρίς δήλωση έναρξης εργασιών.
Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης δραστηριότητας
επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ποσού του φόρου που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια της
οικονομικής δραστηριότητας.
4. Πρόστιμα σε έκδοση στοιχείου με ΦΠΑ χωρίς απόδοση, από μη υπόχρεο πρόσωπο.
Σε περίπτωση που πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ χωρίς
να έχει τέτοια υποχρέωση, σε μη απόδοσή του, επιβάλλεται πρόστιμο 50% του ΦΠΑ που αναγράφεται και δεν
αποδόθηκε.
5. Αφαίρεση προστίμων της παραγράφου 2, σε επιβολή προστίμων των παραγράφων 1,3 και 4
Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των παρ. 1, 3 ή 4 για τις οποίες συντρέχει και
περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα αυτά
αφαιρούνται από το πρόστιμο της παρ. 2.
(Σημείωση. Ως προς την εφαρμογή των άρθρων 58 και 54, σχετικά με το άρθρο 58 Α, στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1252/2015
διευκρινίζεται:
«Το άρθρο 58Α, ως ειδικότερο, αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 58 (άρθρο 62 παρ. 7), για παραβάσεις που αφορούν τον
ΦΠΑ. Δεδομένου ότι το άρθρο 58Α αφορά στην επιβολή προστίμων για ουσιαστικές παραβάσεις, στις περιπτώσεις
διαπίστωσης παραβάσεων:
- εκπρόθεσμης υποβολής χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ, ή
- μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. δηλώσεις
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων), ή
- μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 58Α,
αλλά το άρθρο 54, ακόμη και αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, καθώς οι προαναφερόμενες συνιστούν
παραβάσεις διαδικαστικού χαρακτήρα.
Στην περίπτωση όμως που διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου παράβαση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ έχει
εφαρμογή τόσο η παράγραφος 2 του άρθρου 58Α όσο και η παράγραφος 2 του άρθρου 54, και κατ' εφαρμογή της
παραγράφου 6 του άρθρου 62 σύμφωνα με την οποία δεν σωρεύονται περισσότερα πρόστιμα που επιβάλλονται για την ίδια
παράβαση υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο μεταξύ αυτών»)

ΑΡΘΡΟ 59
Πρόστιμο για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
Για παραβάσεις με παρακρατούμενους φόρους, που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα εξής
πρόστιμα:
1.Πρόστιμο σε μη υποβολή δήλωσης
Σε μη υποβολή παρακρατούμενου φόρου, που προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ίσο με το 50% του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
2.Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης
Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% της διαφοράς
του φόρου.
(Σημείωση: Για το χρόνο υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, εκδόθηκε η
ΑΥΟ ΠΟΛ. 1012/3.1.2014-ΦΕΚ 8/Β΄/ 8.1.2014 και για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% των εργοληπτών έργων εκδόθηκε η
ΑΥΟ ΠΟΛ.1027/20.1.2014-ΦΕΚ 211/Β΄/4.2.2014.
Οδηγίες, για τα άρθρα 62 και 64 του νόμου αυτού, δόθηκαν με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

Στη συνέχεια παρατίθεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΥΟ ΠΟΛ.1252/2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύγκριση παλαιών και νέων προστίμων
ΚΦΔ
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58)
Ανακριβής υποβολή

Πρόστιμο στη διαφορά
Παλαιό 58
Νέο 58

Διαφορά φόρου μικρότερη του 5%

0%

0%

Διαφορά φόρου από 5% έως 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% χωρίς πρόθεση
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% με πρόθεση
Μη υποβολή

10%
30%
30%
100%
100%

10%
25%
50%
50%
50%

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη δήλωσης Φ . Π . Α. ( άρθρο 58 Α)
Παλαιό 58
0%
10%
30%
30%
100%
100%

Ανακριβής υποβολή
Διαφορά φόρου μικρότερη του 5%
Διαφορά φόρου από 5% έως 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% χωρίς πρόθεση
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% με πρόθεση
Μη υποβολή

Νέο 58Α
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους ( άρθρο 59)
Ανακριβής υποβολή
Διαφορά φόρου μικρότερη του 5%
Διαφορά φόρου από 5% έως 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 20%
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% χωρίς πρόθεση
Διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 50% με πρόθεση
Μη υποβολή

Παλαιές 58

Παλαιό 59

Αθροιστικά

Νέο 59

0%
10%
30%
30%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
110%
130%
130%
200%
200%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

Αμετάβλητο
Ευνοϊκότερο
Δυσμενέστερο
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ΑΡΘΡΟ 7 Ν.4337/2015
Μεταβατικές διατάξεις για τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ.
και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και Κ.Φ.Α.Σ.
Παράγραφος 1. Εφαρμογή ευνοϊκότερων διατάξεων για τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ.
Η εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4337/2015,
παράγραφοι 6 (πρόστιμα Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για Ενδοομιλικές Συναλλαγές), 7 (πρόστιμα
ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης), 8 (πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με Φ.Π.Α.) και 9
(πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους), ήτοι αντίστοιχα για τα πρόστιμα των
άρθρων 56,58,58 Α και 59 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), εφαρμόζονται για πράξεις προσδιορισμού οποιουδήποτε
φόρου ή επιβολής προστίμου, τέλους ή εισφοράς που εκδίδονται από την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου
(12.10.2015) και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν μετά τις 31.12.2013 ή
υποθέσεις από 1.1.2014, για τις οποίες είχαν εφαρμογή από 1.1.2014 οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του
ν.4174/2013, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο.
Παράγραφος 2. Εκκρεμείς υποθέσεις
Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και Δικαστηρίων.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου
(12.10.2015) εκκρεμούν ενώπιον της Δ.Ε.Δ. ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή
αίτησης αναίρεσης (ή) για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή
τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης.
Σημείωση. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, μετά τις λέξεις «αίτησης αναίρεσης», που συναντάται πρώτη φορά
στο εδάφιο αυτό, έπρεπε να υπάρχει το διαζευτικό «ή», γιατί δεν είναι δυνατόν ως εκκρεμείς υποθέσεις να
θεωρούνται συγχρόνως και παράλληλα ότι εκκρεμούν και ενώπιον της Δ.Ε.Δ. ή των Δικαστηρίων και ότι για
αυτές υφίσταται και η προθεσμία άσκησης των μέσων αυτών (διοικητικών-δικαστικών). Η σωστή άλλωστε
διατύπωση προκύπτει πιο κάτω από την παράγραφο 4, που είναι παρόμοια διάταξη.
Εκκρεμείς υποθέσεις με προδικαστικές αποφάσεις
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση
αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης.
Εκκρεμείς υποθέσεις με έκδοση πράξεων, προ κοινοποίησης
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν έχουν
κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου.
Προϋποθέσεις εφαρμογής ευνοϊκότερου καθεστώτος
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 απαιτείται ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής,
για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του συνόλου των παραβάσεων κάθε πράξης ή απόφασης της
διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή του δικαστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που προκύπτει μετά
την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, άμεσα ή το αργότερο εντός 2 εργασίμων ημερών από την
υποβολή της δήλωσης αποδοχής, άλλως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1.
Αρμόδια αρχή υποβολής δήλωσης. Χρόνος υποβολής.
Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας
ενενήντα 90 ημερών από τη δημοσίευσης του νόμου (από 17.10.2015) ή την κοινοποίηση στον φορολογούμενο
της πράξης ή της απόφασης, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των
δικαστηρίων, με την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση του αρμόδιου
δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα.
Καταβληθέντα ποσά
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται, λόγω εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου.
Εφαρμογή διατάξεων Κ.Δ.Δ.
Στις περιπτώσεις της κατά τα άνω αποδοχής, όπου συντρέχει περίπτωση, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Α΄ 97),
(δηλαδή κατάργηση της δίκης, πριν από το πέρας της συζήτησης, εκλείπει το αντικείμενό της), τα αποτελέσματα
της οποίας επέρχονται με την περιέλευση στη γραμματεία του Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του
Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Παράγραφος 3. Μεταβατικές διατάξεις για τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και Κ.Φ.Α.Σ.
Νέα όρια προστίμων. Μη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 5 Ν.2523/1997
Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, Α΄ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012, Α΄ 222),
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν.4174/2013 και κατά την
κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:
1. ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
2. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
α) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς
και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε
στοιχείου.
Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας.
β) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
γ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του
στοιχείου.
δ) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε
παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος
του οικείου φορολογικού έτους.
3. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν
αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200
ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας
για κάθε παράβαση.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του
οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για
κάθε παράβαση.
(Για τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. βλέπετε πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που είναι στο τέλος της ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και στο τέλος του παραρτήματος αυτού τα ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, με βάση το άρθρο 7 παρ.3
του Ν.4337/2015)
Παράγραφος 4. Εκκρεμείς υποθέσεις Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, ως εκκρεμείς υποθέσεις Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ., νοούνται:
Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και Δικαστηρίων
Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την κατάθεση του νόμου (12.10.2015),
εκκρεμούν ενώπιον της Δ.Ε.Δ. ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας
κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης
αναίρεσης ή για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή
τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης.
Εκκρεμείς υποθέσεις με προδικαστικές αποφάσεις
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση
αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης.
Εκκρεμείς υποθέσεις με έκδοση πράξεων προ κοινοποίησης
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν έχουν
κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου.
Προϋποθέσεις εφαρμογής ευνοϊκότερου καθεστώτος
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 απαιτείται ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής,
για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του συνόλου των παραβάσεων κάθε πράξης ή απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή
του δικαστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 3, άμεσα ή το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής,
άλλως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου
Αρμόδια αρχή υποβολής της δήλωσης. Χρόνος υποβολής
Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας
90 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου (από 17.10.2015), δηλ. μέχρι 15.1.2016, ή την κοινοποίηση στον
φορολογούμενο της πράξης ή της απόφασης, κατά την περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις
που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, με την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και
σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το
σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα.
Καταβληθέντα ποσά
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Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται, λόγω εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου.
Εφαρμογή διατάξεων Κ.Δ.Δ.
Στις περιπτώσεις της κατά τα άνω αποδοχής, όπου συντρέχει περίπτωση, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Α΄ 97), τα
αποτελέσματα της οποίας επέρχονται με την περιέλευση στη γραμματεία του Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικής
βεβαίωσης του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη.
Παράγραφος 5. Εφαρμογή επιεικέστερων διατάξεων και για τα πρόστιμα του άρθρου 55 παρ. 2 του
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν.4174/2013 (Α΄170).
(Σημείωση: Δηλαδή τα πρόστιμα μη έκδοσης στοιχείων πάνω από 5.000 ευρώ, πρόστιμα για πλαστά –
εικονικά και πρόστιμα Φ.Π.Α. Διατάξεις που ίσχυσαν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4174/2013).
Παράγραφος 6. Κατάργηση διατάξεων.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α΄179), που εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο
χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του ν.4174/2013 καταργούνται από τη
δημοσίευση του παρόντος. Οι παράγραφοι 30, 32, 33, 34 και 48 του άρθρου 66 του ν.4174/2013,* κατά το
μέρος που αφορούν τις ως άνω παραβάσεις, καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου.
Παράγραφος 7. Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων για το άρθρο 46 του ν.4174/2013 (διασφαλιστικά
μέτρα)
Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του
παρόντος, εφαρμόζονται για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις των περιπτώσεων β΄,
γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 και έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου μέχρι την
1.2.2016 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24.12.2015,άρθρο 22 παρ.2).
Παράγραφος 8. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 55 παρ. 2 δ΄ ν.4174/2013 (για Φ.Π.Α.)
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 συνεχίζει να εφαρμόζεται για παραβάσεις
που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις
επιβολής προστίμων.
Παράγραφος 9. Ισχύς διατάξεων
Η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3
αρχίζει από 1.2.2016 (όπως η παράγραφος αυτή τελικά τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου 24.12.2015).
* Άρθρο 66 (τώρα άρθρο 72) παρ.30,32,33,34 και 48 Ν.4174/2013
«30. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την
ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται
από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του
ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.
32. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που
διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του
ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα
επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση
επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να
εκδοθούν απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση
επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται
ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη
δημοσίευση του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν
αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
33. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4, αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων
με το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται
στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στην
παραπάνω περίπτωση γ' της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού
συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς
προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την
υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια
Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.
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34. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. , καθώς και στην προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής προσφυγής κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε
την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά
το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη
δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το
ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του
συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί
αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.
48. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, και το σχετικό
πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον Προϊστάμενο
της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την
κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει,
ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις
26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του
ν. 2523/1997, εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του
Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο
φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφόσον η δήλωση
αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν
καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο
φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειές της αναβιώνουν και ήδη
καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.»

ΑΡΘΡΟ 60
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων
της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ. ή υποθάλπει ή υποκινεί
άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κ.Φ.Δ., υπόκειται στα ίδια
πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.
[Συναφείς Διατάξεις ( για λογιστές,φορολογικούς συμβούλους, κ.λπ.):
1. Ν.2873/2000 άρθρο 38 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.9 του Ν.3842/2010.
1.α ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1135/2010
1.β ΑΥΟ ΠΟΛ.1008/2011
2. Ν.2523/1997 άρθρο 20 παρ.5
3. Ν.4308/2014 άρθρο 5 παρ.4
4. Ν.4337/2015 άρθρο 67 παρ.3
5. Ν.3691/2008, άρθρα 5 παρ.1ε-στ, 29 παρ.1ε, 45 και 52
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1196/2012
Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β΄3314/14.12.2013)]

ΑΡΘΡΟ 61
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
1.Απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα, λόγω ανωτέρας βίας
Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα για λόγους ανωτέρας βίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχουν 9εξοφληθεί, πριν από το αίτημα της απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους
οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.
Απαλλαγή δεν χορηγείται για ανακριβή δήλωση και για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2.Υποβολή αιτήματος απαλλαγής
Το αίτημα υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα, ως εξής:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογούμενου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
3.Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται εντός 30 ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Το
αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, αν δεν ληφθεί απόφαση εντός 30 ημερών.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΑΡΘΡΟ 62
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
1.Αρμόδιος για έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων
Αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας*. Οι διατάξεις του Κώδικα,
που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό του φόρου, την παραγραφή και την είσπραξη,
εφαρμόζονται και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.
2.Κοινοποίηση πράξεων προστίμων
Η πράξη καταλογισμού προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή στο ευθυνόμενο πρόσωπο:
α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή
β) αυτοτελώς, όταν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Αιτιολογία πράξης
Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.
4. Αντιρρήσεις για πράξη επιβολής προστίμων
Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα
να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις για επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων
τουλάχιστον 20
ημέρες πριν την έκδοση της πράξης.
Εξαιρούνται οι πράξεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, δηλαδή του άρθρου 54, όπως και
για πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.
5. Χρόνος καταβολής προστίμων και παραγραφής του δικαιώματος για έκδοση πράξεων προστίμου.
Τα πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ, μέχρι την 30ή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής, εκτός
των άρθρων 57 και 59.
Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για έκδοση πράξεων προστίμων των διαδικαστικών
παραβάσεων του άρθρου 54 και των λοιπών παραβάσεων του Κώδικα, άρχεται στο τέλος του έτους κατά το
οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.
6. Μεγαλύτερο πρόστιμο για την ίδια παράβαση
Εάν για την ίδια παράβαση επιβάλλονται περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει (επιβάλλεται) το μεγαλύτερο
πρόστιμο.
7. Πρόστιμα κατόπιν ελέγχου
Τα πρόστιμα των άρθρων 58,58Α και 59 επιβάλλονται όταν οι παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου.
Όταν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59 δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 58.
8. Μη επιβολή προστίμου σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου
Σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
* Ή από όργανα της Απόφασης του ΓΓΔΕ Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄478 και 558)
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ΑΡΘΡΟ 63
(Ισχύς από 1.1.2014. Μέχρι 31.12.2013 ίσχυσαν οι διατάξεις του
άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 και ΑΥΟ ΠΟΛ.1209/2013)
Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξεων της
Διοίκησης.
Ενδικοφανής προσφυγή για επανεξέταση της υπόθεσης από Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης (Υπ.Ε.Επ.) και ήδη μετά την έκδοση της Απόφαση Δ6Α 1198069ΕΞ30.12.2013
μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)
1.Περιπτώσεις υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. Φορολογική Αρχή και Χρόνος υποβολής
Ο φορολογούμενος όταν αμφισβητεί την πράξη της Διοίκησης ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, μπορεί να
υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή στην Δ.Ε.Δ. για επανεξέταση στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Η αίτηση
υποβάλλεται στην φορολογική αρχή που έχει εκδώσει την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της, αναφέρει τους
λόγους και τα σχετικά έγγραφα. Η αίτηση υποβάλλεται εντός 30 ημερών* από την κοινοποίηση της πράξης ή από
την συντέλεση της παράλειψης.
2.Αποστολή ενδικοφανούς προσφυγής
Μέσα σε 7 ημέρες η Φορολογική Διοίκηση (φορολογική αρχή) αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή μαζί με τις
απόψεις της στην Δ.Ε.Δ.
3. Αναστολή καταβολής του 50% με προϋπόθεση καταβολής του 50%
Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού, με
την προϋπόθεση της καταβολής του υπόλοιπου 50% .Η αναστολή δεν ισχύει στον άμεσο προσδιορισμό του
φόρου και στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με βάση στοιχεία του φορολογούμενου.
4. Διαδικασία για αναστολή καταβολής
Ο φορολογούμενος μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή έχει δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα και αίτημα
αναστολής της καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού. Εάν η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη
βλάβη του φορολογούμενου, η Δ.Ε.Δ. μόνο στην περίπτωση αυτή και μέχρι την έκδοση της απόφασης μπορεί να
αναστείλει την πληρωμή. Η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 30
ημερών* από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση. Η αναστολή πληρωμής δεν απαλλάσσει από την
υποχρέωση καταβολής τόκων, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.
5.Έκδοση απόφασης. Ακρόαση υπόχρεου
Μέσα σε 120 ημέρες* από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση η Δ.Ε.Δ. εκδίδει
απόφαση την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο. Για την έκδοση της απόφασης η Δ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη την
προσφυ8γή, πληροφορίες από τον υπόχρεο, τις απόψεις της φορολογικής αρχής και κάθε άλλη πληροφορία
σχετική με την υπόθεση. Μπορεί όμως η Δ.Ε.Δ. να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση, όταν όμως προσκομισθούν
νέα στοιχεία πρέπει να καλείται ο υπόχρεος σε ακρόαση. Αν μέσα σε 120 ημέρες* δεν εκδοθεί απόφαση, τότε
θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Δ.Ε.Δ. και ότι ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση της
απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας. Για τις ενδικοφανείς προσφυγές μέχρι 28.2.2014 η προθεσμία των
60 ημερών για την έκδοση της απόφασης επεκτείνεται σε 120 ημέρες.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Δ. μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας να
υπογράφουν, με εντολή του, αποφάσεις ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.
6.Αιτιολογία - Δεδομένα απόφασης
Όταν ακυρώνεται μερικά ή ολικά ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Δ.Ε.Δ. αιτιολογεί την
απόφαση επαρκώς με νομικούς ή πραγματικούς ισχυρισμούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς
προσφυγής, η αιτιολογία μπορεί να είναι οι διαπιστώσεις της οικείας πράξης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής του.
Όταν η πράξη ακυρώνεται, για τυπικές πλημμέλειες, η φορολογική αρχή εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με την
απόφαση της Δ.Ε.Δ.
7.Προσφυγή κατά της απόφασης, από τη Φορολογική Διοίκηση
Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της Δ.Ε.Δ.
8.Προσφυγή κατά της απόφασης, από το φορολογούμενο
Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια (εντός 30 ημερών), κατά της
απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, λόγω παρόδου της
προθεσμίας έκδοσης της απόφασης. Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν όσα σημειώθηκαν
πιο πάνω στην περίπτωση 3. Προσφυγή απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια, κατά οποιασδήποτε πράξης της
φορολογικής Διοίκησης, είναι απαράδεκτη.
9.Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να εκδίδει αποφάσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, για τη λειτουργία της
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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Δ.Ε.Δ. και την διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της (ήδη εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2014).
*(1.Οι προθεσμίες αυτές αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το
άρθρο 232 υποπαράγραφος 1β’ του Ν.4281/2014.
Σχετική και η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1192/12.8.2014
2.Οι προθεσμίες των 30 και 90 ημερών έγιναν με το άρθρο 91 παρ.1 και 2 του Ν.4316/2014.
Στη συνέχεια, με το άρθρο 47 παρ.3α του Ν 4331/2015, οι 90 ημέρες έγιναν 120.
Αρχικά οι προθεσμίες αυτές ήταν 20 και 60 ημερών).
[Σημείωση:
Με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δ6Α 1198069 ΕΞ 30.12.2013 (ΦΕΚ 3367/Β΄/31.12.2013), αφενός μεν η Υπ.Ε.Επ. μετονομάστηκε σε Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), αφετέρου δε έγινε ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
Ακόμη για τον τρόπο λειτουργίας της Δ.Ε.Δ. έχει εκδοθεί η ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2.1.2014(ΦΕΚ 55/Β΄/16.1.2014), η
οποία παρατίθεται πιο κάτω.
Επίσης οδηγίες για το άρθρο 63 έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1069/4.3.2014.
Σχετικές ΑΥΟ-ΕΔΥΟ και Έγγραφα του Υπ. Οικονομικών που έχουν εκδοθεί για το άρθρο 63,
ή που μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται και θέματα του άρθρου αυτού, είναι τα εξής:
ΑΥΟ:
1. Δ6Α 1147208 ΕΞ 26.9.2013 (ΦΕΚ 2437/Β΄/30.9.2013)
2. Δ6Α 1198069 ΕΞ 30.12.2013 (ΦΕΚ 3367/Β΄/31.12.2013)
3. ΠΟΛ.1282/ 31.12.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.1.2014),η οποία παρατίθεται στη σελίδα 102
4. ΠΟΛ.1002/ 2.1.2014 (ΦΕΚ 55/Β΄/16.1.2014)
5. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 8.4.2014 (ΦΕΚ/Β΄/865/8.4.2014 και ΦΕΚ 1079,1846)
6. ΔΕΔ 0001671 ΕΞ 20.1.2014 (ΦΕΚ 212/Β΄/4.2.2014)
7. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (ΦΕΚ/Β΄/478/26.2.2014 και 558/6.3.2014)
8. ΔΕΔ 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (ΦΕΚ 975 /Β΄/17.4.2014)
9. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014 /1.12.2014 (ΦΕΚ 3250/Β΄/4.12.2014)
10. Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 ΕΞ 2014/ 30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β΄/31.12.2013)
11. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ 165/Β΄/23.1.2015)
12. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (ΦΕΚ 239/Β΄/17.2.2015)
13. ΠΟΛ.1140/1.7.2015 (ΦΕΚ 1326/Β΄/1.7.2015)
ΕΔΥΟ:
1. ΠΟΛ.1066/27.2.2014
2. ΠΟΛ.1069/4.3.2014
3. ΠΟΛ.1086/26.3.2014
4. ΠΟΛ.1142/15.5.2014
5. ΠΟΛ.1192/12.8.2014
6. ΠΟΛ.1218/3.10.2014
7. ΠΟΛ.1254/11.12.2014
8. ΠΟΛ.1005/30.12.2014
9. ΠΟΛ.1081/6.4.2015
10. ΠΟΛ.1144/3.7.2015
Έγγραφα:
1. Δ2Β 1184948 ΕΞ 2.12.2013
2. Δ12 1017827 ΕΞ 24.1.2014 ]
3. ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/3.11.2015

Β. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξεων του άρθρου 46 παρ. 5 κα 6 του Κ.Φ.Δ. και της ΑΥΟ
ΠΟΛ.1282/2013.
Ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται επίσης και κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης σε μέτρα διασφάλισης
των συμφερόντων του Δημοσίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.5 και 6 του Κ.Φ.Δ.
Για τον τρόπο υποβολής των των ενδικοφανών αυτών προσφυγών, που ασφαλώς ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 63,προβλέπει περαιτέρω η παράγραφος 5 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1282/2013.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την ίδια παράγραφο 5 της απόφασης αυτής η Δ.Ε.Δ. μπορεί να αναστείλει
ολικά ή μερικά την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
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Γ. Άρθρο 66 (τώρα άρθρο72) παρ.10 του Κ.Φ.Δ. (διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα, διαρκούς
ισχύος).
Εξέταση αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από την Δ.Ε.Δ. του άρθρου 63 του
Κ.Φ.Δ., σε αναπομπή της υπόθεσης με βάση απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου.
Σε έκδοση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου που κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση του ένδικου βοηθήματος ή
μέσου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση (Φ.Δ.) το αίτημα για τη διοικητική επίλυση της
διαφοράς εξετάζεται από την Δ.Ε.Δ., του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την
πράξη εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πρόσκληση της Φ.Δ.

Παράθεση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2.1.2014 (ΦΕΚ55/Β΄/16.1.2014)
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία –
Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός
λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα
διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής»
Άρθρο 1
Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (όπως μετονομάστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης)στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και
εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να
ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην
αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
2. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή
πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 2
Αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της
πράξης
1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα
αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση
κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή
ισχύει μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο, άλλως μέχρι την
άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται
με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με
την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση
απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή
της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν
απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.
2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα
οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986
στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και
κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το
χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή
κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και
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στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης
αναστολής.
Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα
παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η
περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης
αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς
και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις
φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.
Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις
οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά
μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο
σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα
εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την
περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων
που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.
Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής
συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος
έτους.
3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.
Άρθρο 3
Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής
1. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης.
2. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή από τον υπόχρεο και πρέπει να αναφέρει
τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του, να περιέχει τα ακριβή του στοιχεία,
την προσβαλλόμενη πράξη, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των
πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων
επικοινωνίας που επήλθε μετά την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να
γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως
βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων. Υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν έχει την κατοικία ή την έδρα
του στην Περιφέρεια Αττικής, οφείλει, με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, να διορίζει ως αντίκλητο,
πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τον χώρο της εργασίας του εντός αυτής και να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με αυτόν (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο,
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
3. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα, για
επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,
για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι`
αυτόν που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θανόντα
φορολογούμενο από τους κληρονόμους του και εν γένει από κάθε πρόσωπο του άρθρου 64 παρ. 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας. Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.
4. Σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας, κατά περίπτωση, της φορολογικής αρχής ή τμήματος ή
γραφείου αυτής, που εξέδωσε την πράξη, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, η οποία και
την διαβιβάζει σύμφωνα με τα οριζόμενα, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
5. Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική
αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή
και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου:
α) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,
β) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,
γ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού
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φακέλου.
Άρθρο 4
Διαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής
1. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ερευνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τα πραγματικά και νομικά ζητήματα
των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της
αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Η διαδικασία
διεξάγεται εγγράφως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν άρθρο.
2. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την
έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να καλεί τον υπόχρεο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,
προκειμένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήματα και τους προβαλλόμενους
με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισμούς.
3. Στις περιπτώσεις που με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προσκομισθούν στη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε
ακρόαση, προκειμένου να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του, αναπτύσσοντας τους προβαλλόμενους με την
ενδικοφανή προσφυγή λόγους και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα σε αυτήν νέα στοιχεία ή τα επικαλούμενα με το
αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών δύναται να ζητά από την αρμόδια φορολογική αρχή τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών
επαληθεύσεων, τάσσοντας ρητή προθεσμία προκειμένου η τελευταία να της αποστείλει το σχετικό πόρισμά της. Ως
νέα στοιχεία ορίζονται αυτά τα οποία δεν είχε στη διάθεσή της η φορολογική αρχή και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει
υπ’ όψιν της κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.
4. Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης, η
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κρίνει εάν πρόκειται για νέα στοιχεία ή όχι ή για νέα πραγματικά περιστατικά,
συνεκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που έχει διαβιβασθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή και
κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κατά την κρίση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών συντρέχει λόγος, η
διενεργούμενη ακρόαση διεξάγεται και προφορικώς σε καθορισμένη ώρα και ημερομηνία εντός της Υπηρεσίας,
ώστε ο υπόχρεος να αναπτύξει λεπτομερέστερα τους διαλαμβανόμενους στο έγγραφο της ακρόασής του
ισχυρισμούς και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα με την ενδικοφανή προσφυγή νέα στοιχεία ή τα επικαλούμενα με το
αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά. Στην προφορική ακρόαση συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον υπάλληλοι που
ορίζονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση και ο
προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος, καθώς και ο υπόχρεος ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με βάση ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από
την κατά νόμο αρμόδια αρχή.
6. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στο πλαίσιο της κατά τα ως άνω οριζόμενα ειδικής διοικητικής διαδικασίας –
ενδικοφανούς προσφυγής, μπορεί να καλεί οποιονδήποτε για να παρέχει πληροφορίες και να αιτείται την
προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου το οποίο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της επανεξέτασης
της πράξης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων. Επίσης μπορεί να προκαλεί γνωμοδοτήσεις ή γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων του
Υπουργείου Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιδίως του Ειδικού Γραφείου Νομικού
Συμβούλου Φορολογίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.
7. Σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ
νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
8. Οι Υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οφείλουν, κατά
προτεραιότητα να παρέχουν κάθε πληροφορία ή σχετικό έγγραφο και να αποφαίνονται εντός των τασσομένων
προθεσμιών, σύμφωνα με τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών.
Άρθρο 5
Έκδοση της απόφασης
1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών εκδίδει, μετά από εισήγηση του ορισθέντος ή των
ορισθέντων υπαλλήλων, αιτιολογημένη απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής και επί της αιτήσεως αναστολής
καταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός
προθεσμίας εκατόν είκοσι (120)* ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην
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αρμόδια φορολογική αρχή. Ειδικά στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια
φορολογική αρχή μέχρι τις 28.2.2014, η προθεσμία επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120)* ημέρες. Η απόφαση επί της
αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30)* ημερών από την ημερομηνία υποβολής
της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής περιέχει και την
οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού. Εάν
με την απόφαση ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς με νομικούς ή και πραγματικούς
ισχυρισμούς.
2. Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ότι η
ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση
αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση,
η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ενημερώνει το αργότερο εντός δυο ημερών από την εκπνοή της προβλεπόμενης
για την έκδοση της απόφασης προθεσμίας την αρμόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες.
3. Αντίγραφο της απόφασης, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, αποστέλλεται άμεσα και στην αρμόδια φορολογική
αρχή για τις δικές της ενέργειες.
Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δύναται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, να
μεταβιβάζει στον Υποδιευθυντή Επανεξέτασης και στον Υποδιευθυντή Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών την αρμοδιότητα έκδοσης και κοινοποίησης των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου
5 της παρούσης, όπως ειδικότερα αυτές κατανέμονται για κάθε Υποδιεύθυνση στη με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ
2013/30.12.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία και
ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». Επίσης δύναται να μεταβιβάζει στον
Υποδιευθυντή Νομικών Θεμάτων την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων επί αιτημάτων επανεξέτασης των
ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2013, σε εφαρμογή των διατάξεων για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση Φοροδιαφυγής. Ορίζεται ρητά ότι οι μεταβιβαζόμενες
αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Ενδικοφανείς προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και είναι εκκρεμείς
κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξετάζονται από τη μετονομασθείσα
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Β του ν.2238/1994 και τα οριζόμενα στα
άρθρα 1 έως 5 της ΠΟΛ.1209/6.9.2013. Ομοίως και οι ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν για πράξεις που
εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2013.
Άρθρο 8. Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
*(Οι αρχικές 20 και 60 ημέρες, με το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν.4316/2014, έγιναν 30 και 90 ημέρες. Στη συνέχεια
με το άρθρο 47 παρ.3α του Ν.4331/2015 οι 90 ημέρες έγιναν 120)
Παράθεση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1081/6.4.2015
«Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης»
Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 (ΦΕΚ B΄ 3250/4.12.2014) Απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων μεταφέρθηκε, από 1-1-2015, η έδρα των Τμημάτων «Επανεξέτασης Α9΄ και Α10΄»
της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών, από το νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποσπάσθηκαν αυτά από
την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και υπήχθησαν απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μετονομάσθηκαν
δε, σε «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης», αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με τις με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1170232 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄
3586/31.12.2014) και Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 165/23.01.2015) Αποφάσεις της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, ανακαθορίστηκε η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Αυτοτελών Τμημάτων και
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ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίστηκε η 1/4/2015. Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες
για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και
εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα ως άνω αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης και το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδια για
τις υποθέσεις φορολογούμενων που υπάγονται:
α) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός των Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και
β) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Ηπείρου (από τις υπαγόμενες στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών).
Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή
συντελούνται) από την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Π.Δ.
111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», εξετάζονται από τα Αυτοτελή
Τμήματα Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Επισημαίνεται ότι στην αρμοδιότητα των ως άνω Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν
υπάγονται:
α) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).
β) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκούνται κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης με τις οποίες εφαρμόζονται
διασφαλιστικά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Φ.Δ.
Οι ανωτέρω ενδικοφανείς προσφυγές υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υποδιευθύνσεων Επανεξέτασης και
Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
2. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αυτοτελών Τμημάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατά τα
ανωτέρω, η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη
πράξη και ακολούθως, διαβιβάζεται, κατά τα προβλεπόμενα, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, άμεσα και
πάντως όχι αργότερα από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της, απευθείας στα ως άνω Αυτοτελή Τμήματα. Οι
υποθέσεις ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Επανεξέτασης του ιδίου Τμήματος ή στο Αυτοτελές Τμήμα
Επανεξέτασης.
3. Σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης (ρητής ή σιωπηρής) της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών, το επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής επιδίδεται, με επιμέλεια του υπόχρεου κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην αρμόδια προς τούτο αρχή,
και εν προκειμένω στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η απόφαση της οποίας προσβάλλεται. Ειδικότερα όμως, σε
περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για υποθέσεις
αρμοδιότητας των Αυτοτελών Τμημάτων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι επιδόσεις των
δικογράφων των προσφυγών, καθώς και των σχετικών κλήσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια, θα γίνονται στην
έδρα αυτών (Θεσσαλονίκη) και δεν απαιτείται επίδοση και στην έδρα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Η καταγραφή και παρακολούθηση των ενδικοφανών προσφυγών αρμοδιότητας των Αυτοτελών Τμημάτων που
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και των δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων
που εκδίδονται επί των ως άνω ενδικοφανών προσφυγών ή των σιωπηρών απορρίψεων αυτών, γίνεται από το
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Το ως άνω Γραφείο παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στατιστικά και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση, στο
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το οποίο είναι αρμόδιο για την
παρακολούθηση του συνόλου των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών και δικαστικών προσφυγών αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Απόφαση ΠΟΛ.1002/2.1.2014 (ΦΕΚ 55 Β΄/16.1.2014) και στην
ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
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ΑΡΘΡΟ 72
Μεταβατικές διατάξεις Κ.Φ.Δ.
(Διάφορες διατάξεις)
Άρθρο 72 παρ. 17.
Πράξεις καταλογισμού φόρων μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις μέχρι 31.12.2013, επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του Ν.2523/1997[1] και μετά τον εκτελεστό τίτλο τα πρόστιμα των
άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ.
Με την παράγραφο 17 ορίζεται ότι, στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την
1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013,
εξακολουθούν να επιβάλλονται οι φόροι του άρθρου 1 του ν.2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση.
Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ήδη το άρθρο 57 καταργήθηκε).
Άρθρο 72 παρ. 18 .
Εκπρόθεσμες, χρεωστικές δηλώσεις μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις μέχρι 31.12.2013, επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του Ν.2523/1997[1] και μετά τον εκτελεστό τίτλο τα πρόστιμα των άρθρων
53 και 57 του Κ.Φ.Δ.
Με την παράγραφο 18 ορίζεται ότι, για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών
δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως
31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία
και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53
και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ήδη το άρθρο 57 καταργήθηκε).
Άρθρο 72 παρ. 19
Εκπρόθεσμες δηλώσεις που δεν προκύπτει φόρος ή δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα μετά την
1.1.2014, για περιόδους μέχρι 31.12.2013, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, που
όμως δεν θα ξεπερνά το πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 2α’ του Κ.Φ.Δ. (δηλαδή 100 ευρώ).
Με την παράγραφο 19 ορίζεται ότι, για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις
οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν
περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το
καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση
α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασία
(Σημείωση. Σημειώνεται ότι οι ως άνω παράγραφοι 17,18 και 19 προστέθηκαν με το άρθρο 50 του Ν.4223/2013
στο τότε άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ., που σήμερα μετά το Ν.4337/2015 αναριθμήθηκε σε άρθρο 72.)
Άρθρο 72 παρ.44

Μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ κάθε αίτημα για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό
θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται.
Με την παράγραφο 44 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε
αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και
δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, εφαρμόζονται
και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των
άρθρων 70Α και 70Β
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(1) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ
ΦΟΡΟΙ
(Μηνιαίως)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.2523/1997

ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
Κ.ΛΠ.
α.
β.
γ.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ

1%

Άρθρο 1, παρ. 1α’

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ

2%

Άρθρο 1, παρ. 1β’

2,5%

Άρθρο 1, παρ. 1γ’

1,5%

Άρθρο 1, παρ. 2

3%

Άρθρο 1, παρ. 2

3,5%

Άρθρο 1, παρ. 2

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

}

Όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 24 παρ. 1
του Ν.3296/2004

ΓΙΑ Φ.Π.Α. - Φ.Κ.Ε.ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣΕΠΙΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥΣ – ΤΕΛΗ
& ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
α.
β.
γ.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
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Μέχρι 60%
(για α’)
Μέχρι 120%
(για β’, γ’)

Άρθρο 2, παρ. 4
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}
}

Όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 24 παρ. 2
του Ν.3296/2004

Όπως αντικαταστάθηκε
του Ν.3943/2011
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α. ΑΡΘΡΟ 46 Ν.4174/2013 (Ισχύς από 1.1.2014)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. Σε ποιες περιπτώσεις και ποιά διασφαλιστικά μέτρα λαμβάνονται
Τα μέτρα του άρθρου 46 παρ. 5 που είναι δημοσίου συμφέροντος, αμέσου και επείγοντος χαρακτήρα η
Φορολογική Διοίκηση μπορεί να τα επιβάλλει, με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, όταν διαπιστώνει:
- Μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α.,Φ.Κ.Ε.,φόρου ασφαλίστρων,
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, με σκοπό τη μη πληρωμή στο Δημόσιο ποσά
συνολικά πάνω από 150.000 ευρώ.
- Καθώς επίσης σε είσπραξη επιστροφής των προηγούμενων φόρων, με παραπλάνηση της Φορολογικής
Διοίκησης, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη
αληθινών γεγονότων.
Για τις παραβάσεις αυτές, η Φορολογική Διοίκηση λαμβάνει τα εξής μέτρα:
1.Μπορεί να μην παραλαμβάνει και να χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
2.Δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών.
( Σημείωση: Σε ποιές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις, βλέπετε το άρθρο 3 παρ.2 της ΑΥΟ
ΠΟΛ.1282/2013 που παρατίθεται πιο κάτω)
3.Δεσμεύεται το περιεχόμενο των θυρίδων του παραβάτη και το μη χρηματικό περιεχόμενο των θυρίδων και οι μη
χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6. Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλοντα τα μέτρα (Βλέπετε ειδικότερα και το
άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1282/2013, όπως και την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1255/27.11.2015)
Τα μέτρα της παρ. 5 επιβάλλονται σωρευτικά:
1.Σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων των προσωπικών εταιρειών.
2.Σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου με οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση
οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το
χρόνο της διάπραξης μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με
οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται πότε τα μέτρα αίρονται μερικώς ή ολικώς, περιπτώσεις μη
εφαρμογής, χρόνος διατήρησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των
μέτρων.
(Σημείωση:
1. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 46, που έγινε με το άρθρο 3 παρ.2α του Ν. 4337/2015,
τα ως άνω διασφαλιστικά μέτρα δεν λαμβάνονται πλέον για πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία (δηλ.
έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων, έκδοση ή λήψη εικονικών
φορολογικών στοιχείων και για αξίες συνολικά πάνω από 300.000 ευρώ) και κατά την αιτιολογική έκθεση , λόγω
κατάργησης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013.
2. Οι αντικατασταθείσες (νέες) διατάξεις των παραγράφων 5* και 6* του άρθρου 46 που έγιναν με το άρθρο 3
παρ.2α και β του Ν. 4337/2015 ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.9 του νόμου αυτού, από 1.2.2016.
3. Η πλήρης εξειδίκευση και υλοποίηση των μέτρων των παραγράφων 5,6,και 7 του άρθρου 46,γίνονται με
την ΑΥΟ ΠΟΛ.1282/2013, η οποία παρατίθεται πιο κάτω)
* Άρθρο 46 παρ.5 Ν.4174/2013 (πριν την αντικατάσταση)
«5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της
παρ. 1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’,
αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ' και ε' της
παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη
προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική
Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών
και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη
χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.»
* Άρθρο 46 παρ.6, πρώτο εδάφιο Ν.4174/2013 (πριν την αντικατάσταση)
«Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και
σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την
ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου
55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’, και κατά την τέλεση αυτής
στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του
Κώδικα.»

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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Β. Άρθρο 66 (τώρα άρθρο 72) παρ.23,24,25 και 26 του Κ.Φ.Δ. (διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα, όπως οι
διατάξεις αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 50 του Ν.4223/2013,για ρύθμιση θεμάτων του άρθρου 14 του
Ν.2523/1997)
Παράγραφος 23.
Τα μέτρα του άρθρου 46 παρ.5 και 6 του Κ.Φ.Δ. καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις που έχουν συνταχθεί
ειδικές εκθέσεις ελέγχου του άρθρου 14 του Ν.2523/1997 και δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα του άρθρου αυτού
Οι διατάξεις του άρθρου 46 παρ.5 και 6 του Κ.Φ.Δ. (δέσμευση καταθέσεων 50%,μη μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων, κ.λπ.) καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της
παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2523/1997 μέχρι 31.12.2013,αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα μέχρι
την ημερομηνία αυτή.
Παράγραφος 24.
Το αίτημα του άρθρου 14 του Ν.2523/1997 υποβάλλεται στη Δ.Ε.Δ. του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ., για
επανεξέταση.
Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης του άρθρου 14 του Ν.2523/1997,όπως ισχύει μέχρι
31.12.2013,και δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού (δηλ.
μερική ή ολική άρση) ,ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή κατά των μέτρων στα διοικητικά δικαστήρια, ο υπόχρεος
μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης στη Δ.Ε.Δ. του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
60 ημερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
Παράγραφος 25.
Αν εκδοθεί απόφαση του άρθρου 14 παρ.4 του Ν.2523/1997 που αναβιώνει η επιβολή των μέτρων μετά
την ισχύ του Κ.Φ.Δ., το αίτημα της επανεξέτασης υποβάλλεται εντός 30 ημερών στη Δ.Ε.Δ.
Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.2523/1997,για τη μερική άρση των μέτρων και
αναβιώνει η επιβολή αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Δ., και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, μπορεί ο υπόχρεος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την
αναβίωση των μέτρων, να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση της απόφασης στη Δ.Ε.Δ.
Παράγραφος 26.
Εκκρεμή αιτήματα μέχρι 31.12.2013 του άρθρου 14 παρ.4 του Ν 2523/1997 εξετάζονται από την Δ.Ε.Δ. του
άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.
Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.2523/1997,εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από
την Δ.Ε.Δ. του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.

Παράθεση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 54/16.1.2014)
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα
σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του
Ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των
περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός
χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων
Η Απόφαση αυτή, στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Απόφαση ΠΟΛ.
1038/30.1.2015 (ΦΕΚ Β΄239/17.2.2015) και πλήρως κωδικοποιημένη έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, και προϋποθέσεις επιβολής τους
1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του
παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις
φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που
τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013, όπως ισχύει,
και του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία παράβαση.
2. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται
κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά,
βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως
λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρηματικού
περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες,
δεσμεύονται στο σύνολό τους.
3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, δεν παρακωλύουν τη δυνατότητα της
Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη
και των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της
παρούσας, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΑΡΘΡΟ 2
Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα
1.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, επιβάλλονται σωρευτικά εφόσον οι διαπιστούμενες
παραβάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπερβαίνουν το τιθέμενο στις διατάξεις του α'
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 ποσό σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων
ή νομικών οντοτήτων και σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν μία από τις
παρακάτω ιδιότητες από την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013, όπως ισχύει και μέχρι την επιβολή των μέτρων, ανεξάρτητα εάν
κατά την επιβολή των μέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία,
και προκειμένου:
α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους πρόεδρους και αντιπροέδρους των Δ.Σ., στους διευθύνοντες,
εντεταλμένους, συμπράττοντες συμβούλους, στους διοικητές, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές, ως και
εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική
απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα
παραπάνω πρόσωπα, τα μέτρα επιβάλλονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών.
β) Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αυτών ως και
εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική
απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
γ) Για περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες στους διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε
κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε
από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών και, όταν αυτοί ελλείπουν ή
απουσιάζουν, σε κάθε εταίρο.
δ) Για συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους
ταμίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με
δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
ε) Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών ως
και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική
απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
2.Τα ίδια ως άνω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά εφόσον οι διαπιστούμενες παραβάσεις του νομικού προσώπου ή
της νομικής οντότητας υπερβαίνουν το τιθέμενο στις διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46
του ν.4174/2013, ποσό, σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και σε όλα τα
πρόσωπα που είχαν μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής
των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.
3.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, δεν επιβάλλονται στους εκκαθαριστές και στους
διορισθέντες με δικαστική απόφαση ως μέλη προσωρινών διοικήσεων, εκτός εάν η φοροδιαφυγή που τελέστηκε
κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους αθροιστικά λαμβανόμενη υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην ίδια
ως άνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 3
Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων
1.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, δεν επιβάλλονται στους παραβάτες λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων εφόσον η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, εκτός
εάν από τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται η γνώση του λήπτη περί της εικονικότητας των στοιχείων.
2. Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, δεν
εφαρμόζονται:
α) για ποσά μισθών ή συντάξεων, για ποσά αποζημιώσεων απολυομένων που καταβάλλονται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για ποσά κοινωνικού μερίσματος και οποιωνδήποτε επιδομάτων και εν γένει παροχών που
καταβάλλονται από Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου τα οποία κατατίθενται
στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων, καθώς και για ποσά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων,
β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των
προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας,
λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων για την
εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,
γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των
προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας,
σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη,
δ) για αποδοχές εργαζομένων, όπως ιδίως μισθούς και αποζημιώσεις απολυομένων, και ασφαλιστικές εισφορές
που καταβάλλονται από τον παραβάτη με χρέωση των τηρουμένων εκ μέρους του λογαριασμών σε αντίστοιχη
πίστωση των συνδεδεμένων με αυτούς λογαριασμών:
i) των δικαιούχων μισθωτών που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και
ii) των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση υποβολής κάθε φορά της τελευταίας υποχρεωτικής,
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βάσει των σχετικών διατάξεων, δήλωσης Φ.Μ.Υ. και κατάστασης εργοδοτικών εισφορών,
ε) για ανέγκλητους τραπεζικούς λογαριασμούς (λογαριασμούς μεσεγγύησης) συνεταιριστικών οργανώσεων που
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 (Φ.Ε.Κ.
753/Β/2.4.2013) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών καθώς και της παραγράφου 2 της αριθ.
ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 835/Β'/4.4.2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλης όμοιας,
στ) εφόσον ο παραβάτης έχει κατά του Δημοσίου μη εκχωρηθείσα ανταπαίτηση, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με
το συνολικά προσδιορισθέν ποσό των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974,
όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, ώστε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό στον
παραβάτη ή να μην γίνει δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από τον παραβάτη σε τρίτο πρόσωπο. Για την
απόδειξη της μη εκχώρησης της απαίτησης υποβάλλεται από τον παραβάτη πλέον των ανωτέρω και σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', β', γ', δ' και ε' της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις
για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικασία εφαρμογής των μέτρων
1. Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, συντάσσεται
άμεσα, από την αρμόδια για την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών και
εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων φορολογική αρχή, πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ελέγχου. Η ως άνω φορολογική αρχή καταχωρεί την
πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές
αρχές, τη γνωστοποιεί αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως στη Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
(μέχρι την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά), στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με
αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα. Η ως
άνω πράξη κοινοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης
Ελέγχου, στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως
εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει
ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων να επιδίδει
με απόδειξη στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως
εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που
καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του
άρθρου 6 του ν.2690/1999«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/
Α'/17.5.1999), όπως ισχύουν. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τα μέτρα
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση.
2.Η κατά τα ανωτέρω πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου συνιστά ερώτημα του β΄ εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς
και τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση τη
φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη για το αντικείμενο της δέσμευσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως ισχύουν. Η θετική απάντηση καταχωρείται αυθημερόν από τη
φορολογική αρχή στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.
ΑΡΘΡΟ 5
Ενδικοφανής προσφυγή και αίτημα αναστολής εφαρμογής των μέτρων ενώπιον της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας
1. Κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ο παραβάτης καθώς και τα πρόσωπα της
παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, μπορούν να
υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή συμφώνα με το άρθρο 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Η προθεσμία για την
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων. Ταυτόχρονα με
την ενδικοφανή προσφυγή μπορεί να υποβληθεί και αίτημα αναστολής εφαρμογής των μέτρων.
2. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή των μέτρων,
μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή τους θα είχε ως
συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον αιτούντα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η
άσκησή της κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επί της πράξης επιβολής των μέτρων
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ή επί των πράξεων προσδιορισμού των οικείων φόρων, τελών,
εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων δεν αίρουν την εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στην παρούσα.
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3. Για την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής και της αίτησης αναστολής εφαρμογής των μέτρων εφαρμόζονται
κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσες αποφάσεις.
4. Σε περίπτωση αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης
επιβολής των διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης
ενημερώνει κατά περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΔΗΛΕΔ), τη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά
ιδρύματα.
Άρθρο 6
Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων
1.Οι δεσμεύσεις περιοριστικά και μόνο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
όπως ισχύει, αίρονται:
α) σε περίπτωση μη αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή
τουλάχιστον του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και
προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική
αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή
υπέρ του Δημοσίου, για το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων
και προσθέτων φόρων, τελών
και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις
επιβαρύνσεις εξαμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα
Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας δώδεκα
(12) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο έξι (6) μηνών αυτή επιστρέφεται στον
παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,
β) σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή
τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και
προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορολογική
αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική επιστολή
υπέρ του Δημοσίου, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων
και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τετραμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
το δικαίωμα αυτό, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Δημοσίου, ή άλλως
επιστρέφεται στον παραβάτη μετά την έκδοση των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των
ενδικοφανών προσφυγών κατά των οικείων των μέτρων πράξεων, οι οποίες αποφαίνονται επί της ουσίας, ή την
πάροδο άπρακτης προθεσμίας έκδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει.
2.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό
τους:
α) με την καταβολή ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των
οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των
οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια
φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική
επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των
οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των
οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις τριμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας έξι (6) μηνών.
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση
καταβολής του οικείου ποσού πριν την πάροδο τριών (3) μηνών αυτή επιστρέφεται στον παραβάτη εν όλω ή εν
μέρει, κατά περίπτωση,
β) εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων πράξεις
προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων ή κατόπιν οριστικής απόφασης του
διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των ως άνω πράξεων,
γ) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων,
τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων.
3.Στις περιπτώσεις ένταξης των οικείων των μέτρων φορολογικών οφειλών του παραβάτη σε πρόγραμμα ρύθμισης
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ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε δόσεις ή υπαγωγής αυτών σε συμφωνία δικαστικά επικυρωμένη και μετά
την καταβολή δόσεων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το 1/4 του αριθμού των αρχικά προβλεπόμενων
δόσεων, αίρεται περιοριστικά και μόνο το μέτρο της δέσμευσης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου
46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Το εν λόγω μέτρο αναβιώνει άμεσα σε περίπτωση που η ρύθμιση ή διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής παύει να ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία
ανατρέπεται αυτοδίκαια ως προς το Δημόσιο ή συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να κινηθεί από αυτό η
διαδικασία εξώδικης ή δικαστικής ανατροπής της, ανεξάρτητα από την έναρξη αυτής, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4.Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει,
αίρονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα αποδοθεί στο
Δημόσιο για την καταβολή της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής. Στην περίπτωση που το τίμημα είναι
ανώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, αποδίδεται στο Δημόσιο ποσό ίσο με το σύνολο της
οφειλής. Στην περίπτωση που το τίμημα είναι κατώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής οφειλής, από το
αποδιδόμενο τίμημα εξοφλούνται τα ποσά των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά
των νομίμων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δύναται να αρθούν και
σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης,
κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή.
5.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, δύναται να αρθούν στο σύνολό τους,
εφόσον η είσπραξη της οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με οποιονδήποτε
τρόπο προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις.
6.Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση ασφαλιστικής
εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης του ν.δ.400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α'/17.1.1970), όπως ισχύει,
αποκλειστικά και μόνο για τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευθεί και χαρακτηρισθεί ως
ασφαλιστική
τοποθέτηση από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
7.Κατ' εξαίρεση των ως άνω οριζομένων, σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογαριασμών του παραβάτη, στους
οποίους πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο χρηματικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή
επιχειρησιακά προγράμματα με βάση την κείμενη νομοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή προγράμματα), και προνοιακά
επιδόματα, τα οποία εκταμιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων ή για την καταβολή προνοιακών
επιδομάτων στους δικαιούχους-τρίτους, ως και εν γένει επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις που
η εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013δυσχεραίνει την
περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις
εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής
αίτησης από τον παραβάτη στην αρμόδια φορολογική αρχή.
8.Ειδικά, τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμόστηκαν
με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά την
πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 Φ.Ε.Κ.
Α'/170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Η ανωτέρω προθεσμία δεν αφετηριάζεται πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι
οικείες των μέτρων φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9.Ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
ή ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου και
Δικαστικού, εφαρμόζει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και ενημερώνει τον
παραβάτη, τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2
της παρούσας, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση.
10. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 3, 4, 6 και 7
του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει,
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος έναρξης ισχύος
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1.1.2014.
ΑΡΘΡΟ 8
Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Σημείωση.
1.Ως είναι ευνόητο, μετά την τροποποίηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46, θα πρέπει να επακολουθήσει
από το Υπ. Οικονομικών και σχετική αναμόρφωση – τροποποίηση της εν λόγω Απόφασης ΠΟΛ.1282/2013.
2.Με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1255/27.12.2015 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Ν.4337/2015
και του άρθρου 51 του Ν. 4342/2015, που αναφέρονται στα προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 46 του
ΚΦΔ)
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 55 Α
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Παράγραφος 1. Μηνυτήρια αναφορά με την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
Εάν, με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, υπάρχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρα
τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής κατά το άρθρο 66 υποβάλλεται αμελλητί (άμεσα) μηνυτήρια αναφορά από το
Γ.Γ.Δ.Ε. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα.
Παράγραφος 2. Μη επηρεασμός ποινικής διαδικασίας από προσφυγές (ενδικοφανείς ή Διοικητικών
Δικαστηρίων)
Η ποινική διαδικασία δεν επηρεάζεται από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια. Το ποινικό
δικαστήριο μπορεί να αναστείλει, μέχρι την τελεσίδικη κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ότι η έκβαση της
διοικητικής κρίσης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση.
Παράγραφος 3. Παραγραφή εγκλημάτων
Η παραγραφή των εγκλημάτων αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής ή σε μία άσκηση
προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης
προσφυγής.

ΑΡΘΡΟ 8 Ν.4337/2015
Με το άρθρο αυτό στον Κ.Φ.Δ. το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ αναριθμείται σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ, τα άρθρα
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ διαμορφώνεται με τίτλο ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ και με τα
άρθρα 66, 67, 68, 69, 70 και 71.
Έτσι, στον Κ.Φ.Δ. έχουμε:

ΑΡΘΡΟ 66
Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Παράγραφος 1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
α) Δεν υποβάλει ή υποβάλει ανακριβή δήλωση για να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ
αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ή καταχωρίζει στα λογιστικά
αρχεία εικονικές (μερικά ή ολικά) δαπάνες ή επικαλείται στη δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται
φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται μειωμένη.
β) Δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε. φόρου ασφαλίστρων,
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή
συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους φόρους αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, με παραπλάνηση της Φορολογικής
Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη
αληθινών γεγονότων, καθώς και όποιος διακρατεί, τέτοιους φόρους, τέλη και εισφορές.
γ) Δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς φόρου πλοίων και αποφεύγει την πληρωμή του φόρου αυτού.
Παράγραφος 2. Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη, εισφορές (ορισμός)
Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται ότι παρακρατούνται και αποδίδονται στο
Δημόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο διαφορετικό του πραγματικού φορολογούμενου.
Παράγραφος 3. Ποινές για εγκλήματα φοροδιαφυγής . Φυλάκιση
Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών:
α) όταν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί
είναι πάνω από 100.000 ευρώ, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος και ανά είδος φόρου.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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β) όταν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε
ανακριβώς ή επιστράφηκε ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό
έτος.
αα) Τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά τον Φ.Π.Α.
ββ) Τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.
Παράγραφος 4. Κάθειρξη
Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης όταν ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, εφόσον
αφορά τον Φ.Π.Α. και τις 150.000 ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.
Παράγραφος 5. Ποινές για πλαστά – εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία
Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή
νοθεύει τέτοια στοιχεία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών, ανεξάρτητα αν διαφεύγει ή μη την
πληρωμή του φόρου.
Ειδικά όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή
για μέρος αυτής τιμωρείται:
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, όταν η συνολική αξία των εικονικών υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.
β) Με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια, όταν η συνολική αξία των εικονικών υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

Οριοθέτηση πλαστού και εικονικού φορολογικού στοιχείου
Οι έννοιες των πλαστών και εικονικών στοιχείων προσδιορίζονται ως εξής:
Α. ΠΛΑΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 66, παρ. 5)
Πλαστό θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που
έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της
αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη
θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε
γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του
φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό
το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα
λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού
είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο
στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
Β. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 66, παρ. 5)
Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για
συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος
αυτής ή για συναλλαγή στην οποία το ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφονται στο στοιχείο
είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια
ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του
ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική
Διοίκηση.
Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι
εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία,
κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής
επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο
αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο στη
συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή
περίπτωση οι σχετικές κυρώσεις και ποινές
επιβάλλονται σε βάρος του πραγματικού υπεύθυνου
που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία
αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της
πραγματικής, θεωρούνται πάντοτε, για τους σκοπούς
του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά
στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της
πραγματικής, θεωρούνται εικονικά, κατά το μέρος της
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ)
Πλαστό θεωρείται το φορολογικό στοιχείο που:
α) έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί πέρα από τις Υπηρεσίες
των Δ.Ο.Υ. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως η
διάτρηση γίνεται μέσω ειδικών απομιμητικών
(φαινομενικών) μηχανών ή ειδικών καρφίδων κ.λπ.,
β) έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί μέσω των αρμόδιων
Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., όμως δεν έγινε η καταχώρηση
στα οικεία βιβλία της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση
όμως αυτή, θα πρέπει ο υπόχρεος σε θεώρηση να
τελεί σε γνώση του γεγονότος της μη καταχώρησης και
γ) άλλα δεδομένα αναγράφονται στο πρωτότυπο ή
αντίτυπο και άλλα στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ)
Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που:
α) Εκδόθηκε για συναλλαγή ανύπαρκτη.
β) Εκδόθηκε για συναλλαγή ανύπαρκτη για μέρος
αυτής (αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής).
γ) Εκδόθηκε για συναλλαγή στην οποία το ένα από
αυτά είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο, με την
έννοια ότι δεν υπέβαλε δήλωση έναρξης
δραστηριότητας και δεν έχει θεωρήσει στοιχεία στη
Φορολογική Διοίκηση.
δ) Εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία,
κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη επιχείρηση ή από φυσικό
πρόσωπο που είναι παντελώς αμέτοχο στη
συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, οι διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις λαμβάνονται και ασκούνται
αντίστοιχα, σε βάρος του πραγματικού υπεύθυνου που
υποκρύπτεται.
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μεγαλύτερης αυτής αξίας. Δεν είναι εικονικό για τον
λήπτη το φορολογικό στοιχείο που αφορά πραγματική
συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι
διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Κ.ΛΠ., ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ
Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή
σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή
λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και,
πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα όσο και του
εκδόσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας
Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.
Παράγραφος 6. Επιμέτρηση της ποινής – επιβαρυντικές περιπτώσεις
Για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνονται υπόψη ιδίως, το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε,
η διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης. Επιβαρυντική περίσταση
αποτελεί και η μεταχείριση από τον δράστη ιδιαίτερων τεχνασμάτων.

Σημείωση. Σχετικά με το άρθρο 66 σημειώνουμε τα εξής:
1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής-Ποινές
Με την παράγραφο 1 οριοθετούνται τα εγκλήματα φοροδιαφυγής χωρίς ωστόσο, από την παράγραφο αυτή,
να καθορίζονται όρια (ποσά) πάνω από τα οποία θεωρούνται ως εγκλήματα φοροδιαφυγής. Όμως από τις
παραγράφους 3,4 και 5, που καθορίζουν τις επιβαλλόμενες ποινές, δηλ. ποιές ποινές επιβάλλονται (φυλάκισηκάθειρξη) και σε ποιες περιπτώσεις, προκύπτουν ευθέως τα όρια αυτά.
Τόσο τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, όσο και οι επιβαλλόμενες ποινές περιορίζονται σημαντικά σε σχέση με το
προηγούμενο καθεστώς, ενώ συγχρόνως αυξάνονται πάρα πολύ τα όρια (ποσά) φοροδιαφυγής για την ποινική
δίωξη.
Στην αιτιολογική έκθεση, εν προκειμένω, σημειώνεται:
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 66 προσδιορίζονται τα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τη
φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου περιγράφονται οι αντικειμενικές
υποστάσεις των εγκλημάτων φοροδιαφυγής που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος, τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας
ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), τον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ) (περίπτωση α΄), τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον φόρο
κύκλου εργασιών, τον φόρο ασφαλίστρων, τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές
(περίπτωση β΄) και τον φόρο πλοίων (περίπτωση γ΄). Στις παραγράφους 3 και 4 του προτεινόμενου άρθρου
καθορίζονται οι ποινές οι οποίες εξαρτώνται από το ύψος του φόρου που δεν αποδόθηκε ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε
ή επεστράφη ή διακρατήθηκε. Το ύψος του φόρου για την στοιχειοθέτηση της πλημμεληματικής μορφής των
εγκλημάτων ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ενώ για την κακουργηματική μορφή καθορίζεται
στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Ειδικότερη ρύθμιση εισάγεται για τον φόρο προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ), όπου προβλέπονται μικρότερα ποσά για την θεμελίωση τόσο της πλημμεληματικής (50.000 ευρώ) όσο
και της κακουργηματικής μορφής (100.000 ευρώ) των εγκλημάτων. Στην παράγραφο 5 του προτεινόμενου άρθρου
τυποποιείται το έγκλημα της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξάρτητα από
το αν ο υπαίτιος διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Διαμορφώνονται δύο πλημμεληματικές και μία
κακουργηματική μορφή του εγκλήματος. Στην ίδια παράγραφο δίδονται ορισμοί του πλαστού και του εικονικού
φορολογικού στοιχείου για την εφαρμογή της διάταξης».
2. Πλαστά-Εικονικά φορολογικά στοιχεία
Αναφορικά με τις έννοιες των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων διευκρινίζουμε:
2.α. Σε ότι αφορά τα πλαστά φορολογικά στοιχεία
α) Η λεκτική (γραμματική) διατύπωση του νόμου είναι διατυπωμένη (προσαρμοσμένη) και όμοια με αυτή του άρθρου
19 παρ. 3 του ν.2523/1997 και όχι με αυτή του άρθρου 55 παρ. 1δ’ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Δηλαδή με τις νέες
διατάξεις θεωρείται ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του
πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου,
ενώ με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. πλαστό φορολογικό στοιχείο, κατά το σημείο αυτό θεωρείτο μόνο όταν
αναγράφονταν διαφορετικές αξίες στο πρωτότυπο και στο στέλεχος και ήταν, κατά την άποψή μας, απολύτως ορθή
η διατύπωση αυτή.
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β) Η διατύπωση της δημιουργίας πλαστών φορολογικών στοιχείων λόγω μη θεώρησής τους, είναι ανεδαφική από
1.1.2014, δεδομένου ότι όλα τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. και τα αρχεία των Ε.Λ.Π. είναι πλέον αθεώρητα.
2.β. Σε ότι αφορά τα εικονικά φορολογικά στοιχεία
α) Οι νέες διατάξεις είναι περίπου όμοιες με αυτές του άρθρου 55 παρ. 1ε του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με βασική
διαφοροποίηση ότι έπαυσε πλέον να είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείου που πραγματοποιήθηκε από
πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο. Μάλιστα με ρητή διατύπωση ορίζεται ότι,
για τον λήπτη, δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που αφορά πραγματική συναλλαγή αν το
πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.
β) Οριοθετείται πότε δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε η κοινωνία, κ.λπ. και με ποιές
προϋποθέσεις. Οριοθέτηση, που ως γνωστόν υπήρχε στο άρθρο 19 παρ.4 του Ν. 2523/1997 και δεν υπήρχε στο
άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2523/1997.

ΑΡΘΡΟ 67
Αυτουργοί και συνεργοί
Παράγραφος 1. Αυτουργοί στα νομικά πρόσωπα
Ως αυτουργοί των εγκλημάτων στα νομικά πρόσωπα θεωρούνται, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο η παράλειψη
συντέλεσαν στην τέλεσή τους, ως εξής:
α) Στις Α.Ε.
Οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές
ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με
δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα,
ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι
προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Στις Ο.Ε. και Ε.Ε.
Οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο
είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.
γ) Στις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση
είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή
απουσιάζουν οι εταίροι αυτών.
δ) Στους Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών
Οι πρόεδροι, οι γραμματείς, οι ταμίες, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από
ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.
ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες
Οι εκπρόσωποι τους, με βάση την ιδιωτική βούληση ή το νόμο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα
μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί
οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και γενικά στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς.
Οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.
ζ) Στα νομικά πρόσωπα ή στις νομικές οντότητες του άρθρου 51 Α παρ.3 του ν.2238/1994 ή του άρθρου 2
περίπτωση δ’ του ν.4172/2013.
Οι εκπρόσωποι αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
Παράγραφος 2. Αυτουργοί ειδικών περιπτώσεων
Επίσης αυτουργοί θεωρούνται και:
α) όσοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας
περιουσίας και
β) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή διοικητής αλλότριων κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Παράγραφος 3. Άμεσος συνεργός
Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως
άμεσος συνεργός.
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Παράγραφος 4. Αυτουργοί ή συμμέτοχοι, σε άσκηση εξουσίας
Αυτουργοί ή συμμέτοχοι θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες και
αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες και θέσεις της παραγράφου 1.

ΑΡΘΡΟ 68
Δικονομικά, διαδικαστικά θέματα ποινικής διάταξης. Αρμόδιο δικαστήριο – Παραγραφή
Παράγραφος 1. Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς
Όταν υπάρχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρα τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμελλητί (άμεσα)
μηνυτήρια αναφορά από το Γ.Γ.Δ.Ε., ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
Παράγραφος 2. Παραγραφή εγκλημάτων
Η παραγραφή των εγκλημάτων αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής ή σε μη άσκηση
προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης
προσφυγής.
Παράγραφος 3. Μη επηρεασμός ποινικής διαδικασίας από προσφυγές (ενδικοφανείς ή Διοικητικών
Δικαστηρίων)
Η ποινική διαδικασία δεν επηρεάζεται από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια. Το ποινικό
δικαστήριο μπορεί να αναστείλει, μέχρι την τελεσίδικη κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, την ποινική δίκη όταν
κρίνει ότι η έκβαση της διοικητικής κρίσης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση.
Παράγραφος 4. Αρμόδιο δικαστήριο
Αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το μονομελές ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το μονομελές εφετείο
κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ.
Παράγραφος 5. Παράσταση Δημοσίου, ως πολιτικώς ενάγων
Το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του
που απορρέουν από τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 2711/1953 (Α΄323)
εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Όταν η δίωξη ασκείται σε βαθμό πλημμελήματος, το Δημόσιο μπορεί να
εκπροσωπείται και από τον προϊστάμενο της αρμόδια φορολογικής αρχής ή τον οριζόμενο από αυτό υπάλληλο.
Παράγραφος 6. Εμφάνιση μάρτυρα
Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του
αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με την υπόθεση,
εκτός εάν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου κρίνει ότι πρέπει να κληθεί
μάρτυρας, για να καταθέσει για ουσιώδη για την έκβαση της δίκης ζητήματα που δεν μπορούν να προκύψουν από
τα έγγραφα της υπόθεσης.
Παράγραφος 7. Εφαρμογή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Γενικού Μέρους του Ποινικού
Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 69
Μετατροπή – Αναστολή ποινής
Μετατροπή και αναστολή της ποινής γίνεται κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 82 και 99 επ. του Ποινικού
Κώδικα. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν μετατραπεί η ποινή, κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό
από είκοσι (20) έως εκατό (100) ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε
περαιτέρω υποτροπής.

ΑΡΘΡΟ 70
Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 1. Αρμόδιο δικαστήριο για εγκλήματα άρθρων 17, 18 και 19 Ν.2523/1997
Υποθέσεις για εγκλήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.2523/1997, εάν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
έχει γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο, εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο
στο οποίο έχουν εισαχθεί.
Παράγραφος 2. Εκτέλεση αποφάσεων εγκλημάτων άρθρων 17, 18 και 19 ν.2523/1997
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Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για εγκλήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.2523/1997 που εκδόθηκαν για
ποσά μικρότερα από τα οριζόμενα στο άρθρο 66 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεμείς μηνυτήριες αναφορές για εγκλήματα που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο δεν εισάγονται για συζήτηση και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

ΑΡΘΡΟ 71
Κατάργηση άρθρων ν.2523/1997 – Ποινική δίωξη για ληξιπρόθεσμα χρέη
Παράγραφος 1. Κατάργηση άρθρων 17, 18, 19, 20 και 21 ν.2523/1997
Τα άρθρα 17,18, 19, 20 και 21 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται
παραπομπή στις ρυθμίσεις του ν.2523/1997 (άρθρα 17 έως 21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 66 – 70).
Παράγραφος 2. Ποινικό αδίκημα για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Μεταβατικές
διατάξεις
Όποιος δεν καταβάλει βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4
μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:
α) Τουλάχιστον 1 έτους, όταν το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ
β) Τουλάχιστον 3 ετών, όταν το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν
έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση το νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων για χρέη
κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση. Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του
ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει με τη
δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη
λήξη της αναστολής.

Σημείωση. Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 σημειώνουμε ότι τα όρια (ποσά) για το ποινικό αδίκημα και
κατ΄επέκταση την ποινική δίωξη, για μη καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους,
αυξήθηκαν σημαντικά.
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ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΥΟ και ΕΔΥΟ)
Απόφαση ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 179/31.1.2014)
Η απόφαση αυτή αναφέρεται στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.
Η απόφαση αυτή, στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ Β’
691/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1299/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ Β’ 1909/15.7.2014),
ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ Β’ 2533/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/29.9.2014 (ΦΕΚ Β’2604/
30.9.2014)
ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ Β΄179/17.2.2015), ΠΟΛ. 1053/27.2.2015 (ΦΕΚ Β΄376/18.3.2015), ΠΟΛ.1092/17.4.2015
(ΦΕΚ
Β΄780/4.5.2015),
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
(ΦΕΚ
Β΄2215/15.10.2015),ΠΟΛ.1240/29.10.2015
(ΦΕΚ
Β΄2358/3.11.2015),
ΠΟΛ.1254/8.12.2015
(ΦΕΚ
Β΄2640/8.12.2015),
ΠΟΛ.1267/21.12.2015
(ΦΕΚ
Β΄2802/22.12.2015), ΠΟΛ.1278/31.12.2015 (ΦΕΚ Β΄2905/31.1.2015) και ΠΟΛ.1011/12.1.2016 (ΦΕΚ
Β΄292/12.2.2016) και πλήρως κωδικοποιημένη, έχει ως εξής:
ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 179/31.1.2014)
«Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»
«Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική
οντότητα «με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους»* , καθώς και οι αγρότες
που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων,
πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών,
ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι
διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον
ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση
εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος
αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
γ) Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:
Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με
Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις
πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές
οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές
που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών
πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή
προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, αξία εγγυοδοσίας,
εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί,
ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραμμάτια
προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι
σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι
υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες
δαπάνες, πωλήσεις λαχείων.
Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη
ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που
υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά,
συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν
καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε
(Σημείωση:
-*Οι λέξεις που είναι εντός εισαγωγικών προστέθηκαν με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1201/2014.
- Η περίπτωση γ’ τίθεται όπως συμπληρώθηκε με τις Αποφάσεις ΠΟΛ.1072/2014 και ΠΟΛ.1149/2014).
Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
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δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους
προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρισης
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με
πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.
2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, που
προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας:
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.) με μια
εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ.,ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης
β΄.
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις
αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις
Α.1.α΄και β΄, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που
έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του
προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν
εκδοθεί στοιχεία λιανικής.
Άρθρο 4
1.Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με
ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
6α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή
διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:
βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν
άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.δ) από τους εκδότες και τους λήπτες
φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του
επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.
Ειδικά, για το ημερολογιακό έτος 2014,οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄,και δ΄
υποβάλλονται μέχρι και 20.1.2016.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύστημα
υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην
περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που
τροποποιούνται.
(Σημείωση:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις Αποφάσεις ΠΟΛ.1072/2014,1149/2014,
1176/2014,1207/2014,1017/2015,1053/2015,1092/2015 και 1240/2015.
2. Οι καταστάσεις του 1ου,2ου και 3ου τριμήνου 2014 παρατάθηκαν αρχικά με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1207/2014 μέχρι
2.2.2015,επειδή η 31η Ιανουαρίου 2015 ήταν ημέρα Σάββατο, στη συνέχεια με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1017/2015 μέχρι
2.3.2015 όλα τα τρίμηνα του 2014, με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/2015 μέχρι 30.9.2015,με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1206/2015 μέχρι
30.10 2015, με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1240/2015 μέχρι 30.11.2015, με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1254/2015 μέχρι 31.12.2015 και
τελικά με την ΠΟΛ.1278/2015 μέχρι 20.1.2016).
Ειδικά οι καταστάσεις των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2015, με βάση την ΑΥΟ
ΠΟΛ.1240/2015,υποβάλλονται μέχρι και 30.9.2016 και οι τροποποιητικές για διόρθωση μέχρι 30.11.2016.
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής
Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής
υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο
τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.
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Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε
εγκατάσταση ξεχωριστά.
Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή
εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών
διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους
«λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.
Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική
δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.
Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά
αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ. Ειδικά για την διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα
στοιχεία προμηθευτών, για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι 22.2.2016.
(Σημείωση: 1.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1072/2014.
2.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/2015.
3.Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 τέθηκε με την παράγραφο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1017/2015, που
αντικαταστάθηκε με τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/2015,1240/2015,1267/2015 και 1011/2016)
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Σημείωση: Υποχρεώσεις με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1214/2014.
Όσοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β’του Ν.2859/2000 (ΦΠΑ), δηλ. στο ειδικό καθεστώς
καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης, στις καταστάσεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/2014 έχουν υποχρέωση με βάση
την ΑΥΟ ΠΟΛ.1214/30.9.2014 (ΦΕΚ2601/Β’/30.9.2014) να καταχωρούν επιπλέον και τα εξής στοιχεία:
α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς:
- Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής
φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
- Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με
διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από
ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, στις
συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/17.3.2014
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών,
από 1.1.2014»
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως προστέθηκαν με την
παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α'), καθορίζεται νέος τρόπος υποβολής, από 1.1.2014,
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά
στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομικών (www.gsis.gr) ενώ, παράλληλα, τίθενται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των
υπόψη καταστάσεων.
Με βάση τις ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1072/7.3.2014, με την οποία καθορίστηκαν η έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, ο τρόπος καταχώρισης, ο
χρόνος υποβολής καθώς και ο τρόπος υποβολής των υπόψη καταστάσεων.
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή των υπόψη καταστάσεων.
1. Έκταση εφαρμογής (υπόχρεοι - συναλλαγές που περιλαμβάνονται - συναλλαγές που εξαιρούνται)
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται η έκταση εφαρμογής της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών
και προμηθευτών, δηλαδή οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων αυτών, οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται,
καθώς και οι συναλλαγές που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολή τους.
Ειδικότερα:
1.1. Υπόχρεοι υποβολής
Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και
ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 1.1.2014 και εξής, είναι:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται
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αποκλειστικά με την επαγγελματική του εξυπηρέτηση. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό
πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες,
φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή
διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν.
2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το
σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση
τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..
Στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων
από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
β) Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' του
άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 3 του ν.
4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την
επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων αυτών. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση
αυτή αφορά κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).
Περιλαμβάνονται, συνεπώς, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες, ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή
μη χαρακτήρα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία,
ιδρύματα, λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ..
γ) Οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο Φ.Π.Α., οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο
εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό, εφόσον
στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή
καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης
για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 2859/2000).
1.2. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται
Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία από τα
πρόσωπα της περίπτωσης 1.1. της παρούσας, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή
χειρόγραφα). Ενδεικτικά, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, περιλαμβάνονται τα εξής φορολογικά στοιχεία:
• Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή
επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων,
εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασμό τρίτου (παράγραφοι 7 και 8 του
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) ή που προβλέπονται από αποφάσεις του υπουργού οικονομικών για ειδικές περιπτώσεις
συναλλαγών (όπως, πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία σε τρίτους - Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1292/1993
κ.λπ.).
• Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων,
έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ. (παράγραφος 16 του άρθρου 6 του
Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή
από αρνούμενο έκδοσης (παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Σημειώνεται ότι,
με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τις λιανικές συναλλαγές
υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
• Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,
κ.λπ..
1.3. Συναλλαγές που εξαιρούνται
Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:
• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών,
ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες,
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).
• Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια
ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται
γι' αυτά.
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• Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.
• Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες
εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές
εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην
προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά
ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα
ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων
απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας
κ.λπ..
• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα,
εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή
συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
• Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές
εισφορές.
• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).
• Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.
• Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί
σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.
• Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό
τρίτων.
• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί
των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
• Οι κοινόχρηστες δαπάνες.
• Οι πωλήσεις λαχείων.
Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από
τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών
που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά,
συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν
καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..
Αντίθετα, από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν στις καταστάσεις πελατών και
προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία.
2. Περιεχόμενο καταστάσεων
Με το άρθρο 2 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται το περιεχόμενο των
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή, που αναγράφεται στα, εκδοθέντα και ληφθέντα, τιμολόγια
(«χρεωστικά» και πιστωτικά), καθώς και στα λοιπά έγγραφα που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων
(συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.).
Δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και αποδείξεων επιστροφής, που εκδίδονται
είτε με τη χρήση Φ.Τ.Μ., είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., είτε χειρόγραφα (κατάσταση πελατών).
αγ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου
προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν δαπάνες
για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), καθώς και των τίτλων κτήσης, στις περιπτώσεις
που ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.. Επίσης, εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2014, δεν απαιτείται η
αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου και στα ληφθέντα παραστατικά λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος
(μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας).
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων
Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που τα
φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη ή προμηθευτή (όπως τα
τιμολόγια και τα στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων).
Αντίθετα, όπου τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται με μία συγκεντρωτική εγγραφή, όπως οι αποδείξεις λιανικών
συναλλαγών, δεν αναγράφεται το πλήθος των εκδιδόμενων ή λαμβανόμενων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
Στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής (συνολική αξία του παραστατικού),
προ Φ.Π.Α., στην οποία (αξία) συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί φόροι και τέλη (δημοτικά τέλη, ΝΕΡΙΤ κ.λπ.), πλην του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α..
Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που λαμβάνονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και ο Φ.Π.Α. εισροών
δεν εκπίπτει από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μπορεί να καταχωρείται ως αξία, η συνολική αξία του
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φορολογικού στοιχείου με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α.. Αντίθετα, για τις συναλλαγές που λαμβάνονται τιμολόγια ή
στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων, ανεξάρτητα αν ο Φ.Π.Α. εισροών εκπίπτει ή μη από τον
λήπτη του φορολογικού στοιχείου, η αξία και ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής καταχωρούνται διακριτά.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Καταχωρείται το σύνολο του Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή,
ενώ δεν απαιτείται να καταχωρείται ο Φ.Π.Α. αναλυτικά ανά συντελεστή Φ.Π.Α..
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο, μόνο για τους προμηθευτές και μόνο
στις περιπτώσεις τίτλων κτήσης προς μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
3. Τρόπος καταχώρησης.
Με το άρθρο 3 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των
φορολογικών στοιχείων στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
Ειδικότερα:
3.1. Κατάσταση πελατών
Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται:
3.1.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):
α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού»
τιμολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού
τιμολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά
στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να καταχωρούνται και
αναλυτικά για κάθε παραστατικό.
3.1.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), ανά
αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..
β) Τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται μηχανογραφικά (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) ή
χειρόγραφα, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για
αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών.
Ειδικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, μπορεί τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση
φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), να μην καταχωρούνται ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ., αλλά
συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης β'.
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της κατάστασης πελατών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
(έσοδα – εκροές)
Είδος στοιχείου

Α.Φ.Μ.

Τιμολόγια
(«χρεωστικά»)
Τιμολόγια (πιστωτικά)

ανά Α.Φ.Μ. πελάτη

Αποδείξεις
(Φ.Τ.Μ.)

Λιανικής

Πλήθος στοιχείων

πλήθος ανά Α.Φ.Μ.
πελάτη
ανά Α.Φ.Μ. πελάτη
πλήθος ανά Α.Φ.Μ.
πελάτη
 δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη και το
πλήθος των στοιχείων
 διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή ανά αριθμό
μητρώου Φ.Τ.Μ.
Ειδικά για το έτος 2014 οι αποδείξεις αυτές μπορεί να
καταχωρούνται μαζί με τις λοιπές αποδείξεις, χωρίς
αναγραφή του αριθμού μητρώου της Φ.Τ.Μ.
 δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη και το
πλήθος των στοιχείων
 διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή, για όλα τα
συγκεκριμένα παραστατικά

Αξία
συναλλαγής
αξία
προ
Φ.Π.Α.
αξία
προ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

αξία
Φ.Π.Α.

ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών

προ

ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών

Αποδείξεις Λιανικής
(ΕΑΦΔΣΣ- χειρόγραφες)
Αποδείξεις Επιστροφής
αξία
προ ο Φ.Π.Α. των
Στοιχεία
Φ.Π.Α.
συναλλαγών
Αυτοπαράδοσης
3.2. Κατάσταση προμηθευτών
Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρούνται:
3.2.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):
α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού»
τιμολογίου, που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού
τιμολογίου που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά
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στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να καταχωρούνται και
αναλυτικά για κάθε παραστατικό.
3.2.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (μία
εγγραφή):
- Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου από αυτό που επιβαρύνεται
πράγματι από τη σχετική δαπάνη, όπως είναι οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ..
Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα ληφθέντα παραστατικά που αφορούν λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), υποβάλλονται στην κατάσταση προμηθευτών,
επίσης, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στην οποία, επίσης, δεν
καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..
- Ληφθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής
πώλησης.
- Εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι
στερούνται Α.Φ.Μ. και έχουν εκδοθεί τίτλοι κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου του Κ.Φ.Α.Σ.
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της κατάστασης προμηθευτών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
(έξοδα - εισροές)
Είδος Στοιχείου
Α.Φ.Μ.
Τιμολόγια
(«χρεωστικά»)
Τίτλοι κτήσης
(«χρεωστικοί»)
(όταν
ο
αντισυμβαλλόμενος
κατέχει Α.Φ.Μ.)
Τιμολόγια
(πιστωτικά)
Τίτλοι κτήσης
(πιστωτικοί) (όταν ο
αντισυμβαλλόμενος
κατέχει Α.Φ.Μ.)

Πλήθος
στοιχείων

Αξία
συναλλαγής

Φ.Π.Α.

ανά Α.Φ.Μ.
προμηθευτή

πλήθος ανά
Α.Φ.Μ.
προμηθευτή

αξία
Φ.Π.Α.

ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών

ανά Α.Φ.Μ.
προμηθευτή

πλήθος ανά
Α.Φ.Μ.
προμηθευτή

αξία
Φ.Π.Α.

προ

προ

ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών

Ένδειξη
αντισυμβαλλόμενου
μη υπόχρεος (μόνο
στις
περιπτώσεις
τίτλων κτήσης προς μη
υπόχρεους
απεικόνισης
συναλλαγών)
μη υπόχρεος (μόνο
στις
περιπτώσεις
τίτλων κτήσης προς μη
υπόχρεους
απεικόνισης
συναλλαγών)



Αποδείξεις
Λιανικής
Αποδείξεις
Επιστροφής
Παραστατικά
στο
νομα τρίτου (π.χ.
λογαριασμοί)
Τίτλοι κτήσης (όταν ο
αντισυμβαλλόμενος
στερείται Α.Φ.Μ.)

δεν καταχωρείται ο
Α.Φ.Μ.
του
προμηθευτή και το
πλήθος των στοιχείων
 διενεργείται
συγκεντρωτική
εγγραφή, για όλα τα
συγκεκριμένα
παραστατικά
Για
το
έτος
2014,
οι
λογαριασμοί
ηλεκτρικού
ρεύματος
(μόνο
Δ.Ε.Η.),
ύδατος μη ιαματικού και
τηλεφωνίας
(σταθερή
και
κινητή),
μπορεί
να
καταχωρούνται μαζί με λοιπά
παραστατικά της περίπτωσης
αυτής, χωρίς αναγραφή του
Α.Φ.Μ.
του
αντισυμβαλλόμενου

αξία
Φ.Π.Α.

προ

ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
(όταν ο Φ.Π.Α.
δεν εκπίπτει
μπορεί
να
καταχωρείται
μαζί με την
αξία)

δεν καταχωρείται

Επισημαίνεται ότι, μηδενικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών δεν υποβάλλονται.
3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων
Κατωτέρω παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρησης στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών
ορισμένων περιπτώσεων συναλλαγών. Ειδικότερα:
Επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων (υπηρεσίες «πακέτο»)
Για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες «πακέτο», για τις οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α.
υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 43 του ν.2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές,
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υποβάλλονται τόσο από τον παρέχοντα την υπηρεσία (τουριστικό - ταξιδιωτικό γραφείο) όσο και από τον λήπτη
αυτής, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, για τη συνολική αξία που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.
Επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για τις οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ'
ειδικό τρόπο (άρθρο 45 του ν. 2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, υποβάλλονται τόσο από
τον πωλητή των αγαθών (επιχείρηση μεταπώλησης) όσο και από τον αγοραστή αυτών, για τη συνολική αξία που
εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.
Εκτελωνιστές
Το ποσό της δαπάνης που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή, με βάση την κατάσταση που συντάσσει
για μικροδαπάνες που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη του, δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συναλλαγής που
καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών του εκτελωνιστή, δηλαδή ο εκτελωνιστής καταχωρεί στις καταστάσεις
πελατών μόνο την προμήθεια που λαμβάνει από τον πελάτη.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη
του βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη, αυτές θα καταχωρηθούν στις
καταστάσεις προμηθευτών του πελάτη, διακεκριμένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, όπως και η προμήθεια που
καταβάλει στον εκτελωνιστή, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία στα οποία δεν
αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, καταχωρούνται, από αυτόν (τον πελάτη), συγκεντρωτικά μαζί με τις λοιπές
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνον με ποσά Φ.Π.Α.
Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνο με ποσά Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις (π.χ. πιστωτικά τιμολόγια που λαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι πρεσβείες και λοιποί
απαλλασσόμενοι από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000), καταχωρούνται, στις
καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου.
Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν
αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται,
στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Φορολογικός αντιπρόσωπος
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος με εντολέα είτε από κοινοτική χώρα είτε από τρίτη χώρα, δεν υποβάλλει καταστάσεις
πελατών και προμηθευτών, για τις συναλλαγές των εντολέων του με πελάτες τους στο εσωτερικό της χώρας,
ανεξάρτητα αν τυχόν εκδίδει ο ίδιος τα φορολογικά στοιχεία για την απόδοση του Φ.Π.Α. των εντολέων του ή δέχεται
στοιχεία δαπανών που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εντολέων του. Ομοίως, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών για
την τυχόν προμήθειά που λαμβάνει από τους εντολείς του (αλλοδαπά πρόσωπα).
Ασφαλιστικοί σύμβουλοι
Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, από 1.1.2014, υποβάλλουν καταστάσεις πελατών και προμηθευτών και για τις αμοιβές προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους μεσίτες ασφαλειών
κ.λπ.. Σημειώνεται ότι, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2013 εφαρμόζεται το ισχύον
καθεστώς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα - ασφαλιστικοί σύμβουλοι, για το ημερολογιακό έτος 2013 δεν υποβάλλουν
καταστάσεις πελατών, για τις προμήθειες που λαμβάνουν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. ανεξάρτητα αν έχουν
ή όχι επαγγελματική εγκατάσταση.
Αξία εγγυοδοσίας
Όπως προαναφέρθηκε, η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων
αγαθών δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:
Στις περιπτώσεις που η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους πελάτες κενών φιαλών, κιβωτίων κ.λπ.
αναγράφεται στο τιμολόγιο, ως ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή, το ποσό της
εγγυοδοσίας δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη συνολική (φορολογητέα) αξία του
τιμολογίου, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της εγγυοδοσίας.
Ενυπόγραφες αποδείξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων
Με την ΠΟΛ.1036/29.1.1993 έχει γίνει δεκτό ότι, παρέλκει η έκδοση τιμολογίων της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του Κ.Β.Σ. - νυν παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ.) από τους
δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, προς τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδονται από τις τελευταίες ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα
με την εγκύκλιο ΠΟΛ.176/23.6.1977.
Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή την καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε άλλους υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών, οι αντισυμβαλλόμενοι καταχωρούν και τις αποζημιώσεις αυτές, στις καταστάσεις πελατών
και προμηθευτών.
Διάθεση εφημερίδων και περιοδικών
Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή τα πρακτορεία μέσω τρίτων
(υποπρακτόρων, εκμεταλλευτών περιπτέρων κ.λπ.), οι εκδοτικές επιχειρήσεις ή οι πράκτορες συμπεριλαμβάνουν
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στην κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν. Τις ίδιες
δε αξίες, με βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι τρίτοι (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.)
στην κατάσταση πελατών.
Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τους υποπράκτορες - εφημεριδοπώλες μέσω τρίτων - σημείων
λιανικής πώλησης (εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), οι υποπράκτορες - εφημεριδοπώλες συμπεριλαμβάνουν στην
κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ίδιοι. Τις
ίδιες δε αξίες, με βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι εκμεταλλευτές περιπτέρων, ψιλικών κ.λπ. (σημεία
λιανικής διάθεσης) στην κατάσταση πελατών.
Επισημαίνεται ότι, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για τη πώληση εφημερίδων και περιοδικών,
δεν απαιτείται να καταχωρούνται στις καταστάσεις πελατών του εκδότη των αποδείξεων.
Ακόμη, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρούνται και οι συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών,
αναλυτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών,
νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. και συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του
αντισυμβαλλόμενου, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης.
Συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ., απευθείας ή μέσω τρίτων
Για την υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι
ταχυδρομικοί πράκτορες του ΕΛ.ΤΑ για λογαριασμό του, καθώς και για την διάθεση γραμματοσήμων, από τον ΕΛ.ΤΑ
σε τρίτους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1006/10.1.2000.
Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων
Οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών
και προμηθευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/15.11.2007, δηλαδή στις
καταστάσεις πελατών, οι συμβολαιογράφοι και στις καταστάσεις προμηθευτών, οι υπόχρεοι πελάτες τους
καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά
εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αμοιβή
του συμβολαιογράφου.
Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, ο
παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία για την πώληση των αγαθών, ενώ εκδίδει
εκκαθάριση προς τον παραγγελέα (εντολέα) στην οποία αναγράφονται οι πωλήσεις που διενεργήθηκαν για
λογαριασμό του παραγγελέα (εντολέα), καθώς και η προμήθεια του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου).
Οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σ' αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλονται, από τον παραγγελιοδόχο
(αντιπρόσωπο) και τον παραγγελέα (εντολέα) ως εξής:
α) Παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος)
Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, αναλυτικά όπου απαιτείται, τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις)
που έχουν εκδοθεί για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, τα οποία δεν αποτελούν έσοδα του παραγγελιοδόχου
(αντιπροσώπου), καθώς και η προμήθεια, που αναγράφεται στην εκκαθάριση που εκδίδεται προς τον παραγγελέα
(εντολέα).
Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου που εμφανίζονται
στην εκδιδόμενη εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελέα (εντολέα).
β) Παραγγελέας (εντολέας)
Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό του που εμφανίζονται στη
ληφθείσα εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπος).
Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρείται η προμήθεια του παραγγελιοδόχου, που αναγράφεται στη ληφθείσα
εκκαθάριση.
Αντικατάσταση απόδειξης λιανικών συναλλαγών με τιμολόγιο
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης της απόδειξης λιανικών συναλλαγών με τιμολόγιο, στο οποίο (τιμολόγιο)
επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη, ο λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προμηθευτών το ληφθέν
τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών το εκδοθέν τιμολόγιο, αντιλογίζοντας την αξία της
αντικαθιστώμενης απόδειξης από τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, για την ακύρωση της λιανικής συναλλαγής και την
εκ των υστέρων έκδοση του τιμολογίου, ο λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προμηθευτών το ληφθέν
τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών την απόδειξη λιανικών συναλλαγών συμψηφισμένη με
την αντίστοιχη απόδειξη επιστροφής, καθώς και το τιμολόγιο που εκδόθηκε σε αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών
συναλλαγών.
Αυτοτιμολόγηση - Ανάθεση τιμολόγησης
Στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη αντί του αρχικά υπόχρεου σε
έκδοση τιμολογίων, ο πελάτης καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην
κατάσταση προμηθευτών, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων, καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ.
αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, υπάρχει μόνον όταν ο πελάτης διαθέτει
Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο
εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.
Στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του
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αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίων, ο τρίτος δεν καταχωρεί τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση προμηθευτών,
δεδομένου ότι, έχουν εκδοθεί με το Α.Φ.Μ. του αναθέτοντα, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων
(αναθέτων), καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών.
Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, υπάρχει
μόνον όταν ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο
πελάτης είναι πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων επιχειρήσεων
Οι δαπάνες (έξοδα κίνησης) που πραγματοποιούν υπάλληλοι επιχειρήσεων και βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία
που έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης, καταχωρούνται στις καταστάσεις προμηθευτών της επιχείρησης,
διακεκριμένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία,
όπως αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στα οποία δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης καταχωρούνται,
συγκεντρωτικά, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
4. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών
Με το άρθρο 4 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται ο χρόνος υποβολής των
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, ο οποίος διαφοροποιείται, ανάλογα με την υποχρέωση ή μη υποβολής
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ενώ καθορίζεται διαφορετικός χρόνος υποβολής
για τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, είτε του κανονικού είτε του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Επιπλέον, καθορίζεται
διαφορετικός χρόνος υποβολής, για το ημερολογιακό έτος 2014, λόγω της πρώτης εφαρμογής του νέου μέτρου.
Επισημαίνεται ότι και για την υποβολή των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) με την οποία ορίζεται ότι,
εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη
φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την
αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
Ειδικότερα:
4.1. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014
α) Καταστάσεις πελατών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά τρίμηνο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε
ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή
διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο.
Ειδικά, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος
Μαΐου 2014.
(Σημείωση.
1.0ι καταστάσεις πελατών των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014,με βάση την τελευταία ΑΥΟ ΠΟΛ.1278/2015,
υποβάλλονται στις εξής προθεσμίες:
1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : μέχρι την 20.1.2016
2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) :
μέχρι την 20.1.2016
3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι την 20.1.2016
4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι την 20.1.2016.
2.Τροποποιητικές δηλώσεις,για αξίες πάνω από 100 ευρώ, υποβάλλονται μέχρι 22.2.2016.ΑΥΟ ΠΟΛ.1011/2016)
β) Καταστάσεις προμηθευτών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες:
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία,
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν.
Ειδικά, οι καταστάσεις προμηθευτών της περίπτωση αυτής, του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014,
υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014.
Συνεπώς οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, της περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται στις
προθεσμίες που προαναφέρθηκαν για τις καταστάσεις πελατών.
ββ) μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες,
φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη
δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
Συνεπώς, οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, της περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται μέχρι
την 2.2.2015, δεδομένου ότι η 31.1.2015 συμπίπτει με την ημέρα Σάββατο.
Επισήμανση. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που
ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φ.Π.Α., για την οποία υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α., υποβάλλουν την κατάσταση προμηθευτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου
που αφορά, ως υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., ενώ για τις λοιπές συναλλαγές τους (αγορές,
δαπάνες κ.λπ.) υποβάλουν την κατάσταση προμηθευτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του
ημερολογιακού έτους.
γ) Καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για εκκαθαρίσεις αμοιβών που εκδίδονται μετά το τέλος
Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους
Οι εκδότες και οι λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την
παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλουν τις
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καταστάσεις προμηθευτών και πελατών, αντίστοιχα, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου
ημερολογιακού έτους, που αφορούν.
Συνεπώς οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, αυτής της περίπτωσης,
υποβάλλονται μέχρι την 31.3.2015.
Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από
το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, για τις οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης
συναλλαγών, εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των
συμβαλλομένων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ενδεικτικά οι
εκκαθαρίσεις που εκδίδονται:
• από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων για τις χορηγούμενες αμοιβές σε
άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικούς συμβούλους,
• σε πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών.
• από τις τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών (σχετική και η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1141/25.4.1996).
• από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις επιχειρήσεις λήψης και διαβίβασης εντολών ή άλλα
πρόσωπα, για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε τρίτους, που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων, εφόσον οι αμοιβές αυτές εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του Φ.Π.Α. (σχετική και η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1061/2001), κ.λπ..
δ) Καταστάσεις προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών
Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 προβλέπεται η δυνατότητα
υποβολής τροποποιητικής κατάστασης προμηθευτών για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ενδεικτικά, στην κατάσταση αυτή,
καταχωρούνται φορολογικά στοιχεία προμηθευτών που λαμβάνονται μετά την προθεσμία υποβολής της τελευταίας
κατάστασης προμηθευτών του σχετικού ημερολογιακού έτους, δηλαδή μετά το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου
ημερολογιακού έτους που αφορά.
Συνεπώς οι καταστάσεις προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2014, αυτής της περίπτωσης, υποβάλλονται μέχρι
την 31.3.2015.
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών,
των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β', για το ημερολογιακό έτος 2014.
Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών το έτος 2014
ΥΠΟΧΡΕΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Περίοδος
Χρόνος Υποβολής
Περίοδος
Χρόνος υποβολής
υποβολής
υποβολής
Υπόχρεοι
Τριμηνιαία
Τέλος του επόμενου μήνα Τριμηνιαία
Τέλος του επόμενου μήνα
υποβολής
από το τρίμηνο που
από το τρίμηνο που
περιοδικής
αφορούν
αφορούν
δήλωσης Φ.Π.Α.
Ειδικά το πρώτο τρίμηνο
Ειδικά το πρώτο τρίμηνο του
(με διπλογραφικά ή
του 2014 υποβάλλεται
2014 υποβάλλεται μέχρι το
απλογραφικά βιβλία)
μέχρι το τέλος του μηνός
τέλος του μηνός Μαΐου
Μαΐου 2014 (1)
2014 (1)
Αγρότες κανονικού
Τέλος του επόμενου μήνα
Τέλος του επόμενου μήνα
καθεστώτος Φ.Π.Α. Τριμηνιαία
από το τρίμηνο που Ετήσια
από το έτος που αφορούν
(φυσικά πρόσωπα)
αφορούν
Αγρότες
ειδικού
*Μόνο για τα τιμολόγια
καθεστώτος
πώλησης
που
τυχόν
Φ.Π.Α.*
εκδίδουν οι ίδιοι για το
(φυσικά πρόσωπα)
σύνολο της παραγωγής
Μη
υπόχρεοι
τους
υποβολής
Ειδικά το πρώτο τρίμηνο
περιοδικής
του 2014 υποβάλλεται
δήλωσης
Φ.Π.Α.
μέχρι το τέλος του μηνός
Μαΐου 2014 (1)
(ανεξαρτήτως
κατηγορίας βιβλίων)
Δημόσιο
και
Ν.Π.Δ.Δ.
(1) Οι καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, των 4 τριμήνων ημερολογιακού έτους 2014, ύστερα από την
ΑΥΟ ΠΟΛ.1278/2015, υποβάλλονται μέχρι 20.1.2016.
4.2. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τα ημερολογιακά έτη από 1.1.2015 και
εφεξής
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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α) Καταστάσεις πελατών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά μήνα, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που
αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) από τον υπόχρεο,
καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν
φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).
β) Καταστάσεις προμηθευτών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες:
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν.
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν.
βγ) μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο, καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα,
που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία
υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη
του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
Επισήμανση. Οι υπόχρεοι υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά
βιβλία, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών, για όλες τις
δραστηριότητες στο χρόνο που ορίζεται για τις καταστάσεις προμηθευτών των υπόχρεων τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων δηλαδή, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν.
γ) Καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για εκκαθαρίσεις αμοιβών που εκδίδονται μετά το τέλος
Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4.1 της παρούσας.
δ) Καταστάσεις προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4.1 της παρούσας.
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών,
των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β', για τα ημερολογιακά έτη από 1.1.2015 και εφεξής.
Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών από 1.1.2015 και εφεξής
ΥΠΟΧΡΕΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Περίοδος
Χρόνος υποβολής
Περίοδος
Χρόνος υποβολής
υποβολής
υποβολής
Υπόχρεοι υποβολής
περιοδικής δήλωσης
Τέλος του επόμενου
Φ
Μηνιαία (1),(2)
μήνα από το μήνα**
Τέλος του επόμενου Μηνιαία (1),(2)
.Π.Α.
μήνα από το μήνα που
που αφορούν
(με
διπλογραφικά
αφορούν
βιβλία)
Υπόχρεοι υποβολής
περιοδικής δήλωσης
Τριμηνιαία
Τέλος του επόμενου
Φ.Π.Α.
μήνα
από
το
τρίμηνο
που
(απλογραφικά βιβλία)
αφορούν
Αγρότες
κανονικού
καθεστώτος Φ.Π.Α.
Ετήσια
Τέλος του επόμενου
μήνα από το έτος
(φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες
ειδικού
που αφορούν
καθεστώτος Φ.Π.Α.*
*Μόνο για τα τιμολόγια
(φυσικά πρόσωπα)
πώλησης που τυχόν
Μη
υπόχρεοι
εκδίδουν οι ίδιοι για το
υποβολής περιοδικής
σύνολο της παραγωγής
δήλωσης
Φ.Π.Α.
τους
(ανεξαρτήτως
κατηγορίας βιβλίων)
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
(1) Οι καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, ύστερα από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1176/2014, υποβάλλονται
τριμηνιαία.
** Από το τρίμηνο, ύστερα από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1176/2014
(2) Οι καταστάσεις πελατών-προμηθευτών των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2015, ύστερα από
την ΑΥΟ ΠΟΛ.1240/2015, υποβάλλονται μέχρι και 30.9. 2016.
Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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5. Τρόπος υποβολής - Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση
Με τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 ορίζονται αντίστοιχα, ο τρόπος υποβολής των
καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και η διαδικασία διασταυρώσεων - εκκαθάρισης των καταστάσεων αυτών.
Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων αυτών δίδονται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.gsis.gr - «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» - «Μηνιαία κατάσταση πελατών προμηθευτών και
συναλλαγών - ΜΥΦ».
Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2013, θα υποβληθούν
κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ..
Από 1.1.2014, δεν θα υποβάλλονται καταστάσεις φορολογικών στοιχείων και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., δεδομένου ότι αυτή η υποχρέωση καλύπτεται με την υποβολή των
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, σε συχνότερα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν και της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει.
(Σημείωση: Όπου στην κωδικοποιημένη ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/2014 και στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/2014 αναγράφεται ως
ημερομηνία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, για το έτος 2014, μέχρι τέλος Μαϊου
2014 μετά την ΑΥΟ ΠΟΛ.1278/2015 όλες οι καταστάσεις του 1ου,2ου,3ου και 4ου τριμήνου, του ημερολογιακού
αυτού έτους, υποβάλλονται μέχρι 20.1.2016 και τροποποιητικές δηλώσεις, με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1011/2016, μέχρι
22.2.2016)

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α
(ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΒΣ)
(1) ΑΡΘΡΟ 5, Ν.2523/1997
Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - Αντικειμενικό σύστημα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. Άρθρου 5 Ν.2523/1997

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΒΑΣ.
ΥΠΟΛ.
Νο
1

Α. Γενικά

ΓΕΝΙΚΑ
(Ανάλογα με
την κατηγορία
βιβλίων)
Με Σ.Β. αριθ.
Τιμή 1

ΓΕΝΙΚΑ
(Ανάλογα με
την κατηγορία
των βιβλίων)
Με
διαφοροποιημ
ένο Σ.Β.

Νο
2

Σ.Β.
με αριθμητική
τιμή
1

2

Κατηγορία βιβλίων:
Γ’ = 900€ (1.200€*)
Β’ = 600€ (800€*)
Α’ και μη υπόχρεοι = 300€ (400€*)
(*) Για τις αυτοτελείς παραβάσεις της
παρ. 8 περ. α’ και η’, για παραβάσεις
από 1.6.2010
1.* - Μη τήρηση βιβλίων Γ’
κατηγορίας
- Τήρηση βιβλίων κατώτερης της
Γ’ κατηγορίας
- Μη τήρηση ισοζυγίου ΓενικούΑναλυτικών Καθολικών
- Μη τήρηση βιβλίου απογραφών
- Μη σύνταξη ισολογισμού ή
εκπρόθεσμη σύνταξη ισολογισμού
(για όλες ή μερικές παραλείψεις)
2.
Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων
του άρθρου 10, παρ. 5 του Κ.Β.Σ.,
γ ια κάθε βιβλίο
3.
Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή
παραγωγής - κοστολογίου και
τεχνικών προδιαγραφών
(ανεξάρτητα βιβλίων)
4.
Ελλιπής περιγραφή του είδους
των αγαθών ή υπηρεσιών στα
βιβλία ή στοιχεία
5.
- Μη επίδειξη βιβλίων και
στοιχείων ύστερα από πρόσκληση

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ





3

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997

Άρθρο 5, παρ. 6
(σε συνδυασμό
με την παρ. 2α’)

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6

4 5





Άρθρο 5, παρ. 6
περ. α’

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5, παρ. 6
περ. β’

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5, παρ. 6
περ. γ’

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5, παρ. 6
περ. δ’

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5, παρ. 6
περ. ε’

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6
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- Για κάθε μία από τις επόμενες 2


φορές
6.
Μη καταχώριση της ποσοτικής
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
καταμέτρησης των αποθεμάτων


περ. στ’
παρ. 6
στο βιβλίο απογραφών
7.
Μη υποβολή Συγκεντρωτικών
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
Καταστάσεων και ισοζυγίων ή
περ. ζ’
παρ. 6
υποβολή εκπρόθεσμα
Μη υποβολή Συγκεντρωτικών
Καταστάσεων ή υποβολή Σ.Κ.
εκπρόθεσμα μετά το τέλος του
έτους της προθεσμίας υποβολής ή
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
παράλειψη καταχώρισης


περ. ζ’
παρ. 6
αντισυμβαλλόμενων ή ανακριβής
καταχώριση αξίας, για
παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω
από 14.673 €, ανά κατάσταση
Ανακρίβειες μέχρι 14.673 €, μη
υποβολή στοιχείων εφόσον ο
υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της
1/3


περ. ζ’
παρ. 6
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
ή άσκησης εμπρόθεσμης
προσφυγής με μεγέθη μέχρι
14.673 €
Μη υποβολή ισοζυγίων ή
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
εκπρόθεσμης υποβολής πέραν


περ. ζ’
παρ. 6
των 6 μηνών
8.
Μη επίδειξη στον προληπτικό
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων
1/3


περ. η’
παρ. 6
του άρθρου 10, παρ. 5
9.
Παρεμπόδιση διενέργειας
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
προληπτικού ελέγχου με θετικές


περ. θ’
παρ. 6
ενέργειες
10. Μη τήρηση του βιβλίου
κοστολογίου οικοδομών της
Άρθρο 5, παρ. 6
Άρθρο 9
1/3
ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/2006 ή μη


περ. ι’
παρ. 6
επίδειξή του μετά από πρόσκληση
(για κάθε οικοδομή)
* Όταν επιβάλλεται το πρόστιμο με αριθμό 1 δεν επιβάλλεται και πρόστιμο για την μη τήρηση μητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. Άρθρου 5, Ν.2523/1997

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1.

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ:
- ΒΑΣ. ΥΠΟΛ. 1
(ανάλογα με την
κατηγορία των
βιβλίων).
- Σ.Β. με
αριθμητική τιμή 1

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ:
- ΒΑΣ. ΥΠΟΛ. 1
(ανάλογα με την

2.

3.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

Μη έκδοση κάθε στοιχείου του Κ.Β.Σ.
όπως και η μη έκδοση στοιχείων
παράδοσης κτισμάτων ανεξάρτητα της
αξίας των κτισμάτων. Ως παράλειψη
έκδοσης στοιχείου λογίζεται και η μη
καταχώριση σερβιρισθέντων ειδών στα
δελτία παραγγελίας.
Εξαίρεση: Η μη έκδοση Δ.Α. από τους
αγρότες, γενική παράβαση, με επιφύλαξη
για τα ισόποσα πρόστιμα του επόμενου
πίνακα Β’.
Επίσης γενική παράβαση θεωρείται και η
μη έκδοση Δ.Α. εφόσον έχει εκδοθεί
παραστατικό αξίας για τη συναλλαγή αυτή
και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.
Έκδοση κάθε αθεώρητου στοιχείου του
Κ.Β.Σ. όταν προβλέπεται να είναι
θεωρημένο.
Εξαίρεση: Όταν τα στοιχεία αυτά εκδοθούν
αθεώρητα από παραδρομή και
καταχωρηθούν στα βιβλία, πριν από
οποιονδήποτε έλεγχο γενική παράβαση.
Για τα αθεώρητα, λόγω κωλύματος
άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., μία γενική
παράβαση με ΣΒ3, εάν έχουν
καταχωρηθεί στα βιβλία ή δεν έχει
περιέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης
ενημέρωσης (για μη καταλογισμό
προστίμων, για αθεώρητα στοιχεία (βλ.
επόμενο πίνακα Ε’).
Μη αναγραφή ή ανακριβής αναγραφή σε
κάθε στοιχείο του Κ.Β.Σ. του
ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας του
Α.Φ.Μ.* του αντισυμβαλλόμενου, του

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ
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2

1

2
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4

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997

ΟΡΟΦΗ (ΠΛΑΦΟΝ)
ΥΨΟΣ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΟΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1/2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. α’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. β’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. γ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6

Άρθρο 9
παρ. 6
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κατηγορία των
βιβλίων).
- Σ.Β. με
αριθμητική τιμή 1

4.

5.

6.

7.

8.
Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ:
- ΒΑΣ. ΥΠΟΛ. 1
(ανάλογα με την
κατηγορία των
βιβλίων).
- Σ.Β. με
αριθμητική τιμή 1
9.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.- Ε.Λ.Π.

είδους, της ποσότητας και της αξίας ή της
αμοιβής.
Εξαίρεση: Η μη αναγραφή του
ονοματεπώνυμου στις Α.Λ.Π. όταν αφορά
πωλήσεις εκπιπτόμενες στη φορολογία
εισοδήματος γενική παράβαση.
Μη καταχώριση κάθε στοιχείου ή
εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου,
εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο
των παραπάνω 1 και 3 περιπτώσεων.
Μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880 €,
θεωρούνται γενικές παραβάσεις
Κάθε ανακριβής καταχώριση των
αναφερόμενων στην προηγούμενη περ. 4,
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της
παραπάνω περ. 3. Μέχρι ποσού
συνολικής διαφοράς 880 € θεωρούνται
γενικές παραβάσεις
Κάθε μη καταχώριση ή ανακριβής
καταχώριση στοιχείου απογραφής. Μέχρι
ποσού συνολικής διαφοράς 880 €,
θεωρούνται γενικές παραβάσεις
Καθεμία καταχώριση ανύπαρκτης
πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και
στοιχείου απογραφής. Μέχρι ποσού
συνολικής διαφοράς 880 € θεωρούνται
γενικές παραβάσεις
Κάθε μη καταχώριση ή ανακριβής
καταχώριση των στοιχείων που
προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής
στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 και 5
του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων του
Υπουργού των Οικονομικών
Εξαίρεση: Η μη καταχώριση στα
πρόσθετα βιβλία, εφόσον έχουν εκδοθεί
στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική
παράβαση.
Η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή
κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή
κινητών φύλλων ανά 50, κάθε στελέχους
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Άρθρο 5
παρ. 8
περ. δ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. ε’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. στ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. ζ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. η’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. θ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/2

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6

Άρθρο 9
παρ. 6
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10.

11.

12.

στοιχείων 50 φύλλων ή άλλων
δικαιολογητικών εγγραφών για κάθε χρόνο
εκτός εάν η μη διαφύλαξη οφείλεται
αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία
Η εκπρόθεσμη εκτύπωση ή εγγραφή σε
οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή κατάστασης
που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ.
Μη κάλυψη από τα προγράμματα του
λογισμικού των υποχρεώσεων των
διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ., ως
και μη τήρηση καθεμιάς από τις
υποχρεώσεις που θεσπίζονται από αυτό
(το άρθρο)
Η κάθε μία καταχώριση ή ανακριβής
καταχώριση στο βιβλίο οικοδομών της
ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/2006 δαπάνης που
προσδιορίζει το κόστος της κάθε
οικοδομής





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. ι’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. ια’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6





Άρθρο 5
παρ. 8
περ. ιβ’

15πλάσιο*

Άρθρο 5
παρ. 9

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6

* Η οροφή (το πλαφόν) του 15πλάσιου, σε περίπτωση υποτροπής (επανάληψή της ή παράλειψης μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο), γίνεται 30πλάσιο κατά τη
δεύτερη έκδοση και κατά την Τρίτη και επόμενες, χωρίς περιορισμό.
Βλ. επόμενους Πίνακες Β’ και Γ’
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ: ΒΑΣ. ΥΠΟΛ.
2
** Για τις ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ στις οποίες εφαρμόζεται η ΒΑΣ. ΥΠΟΛ. 2 (πάνω από 1.200 €) διευκρινίζεται:
α) Δεν εφαρμόζεται η οροφή (πλαφόν) (15πλάσιο, 30πλάσιο κ.λπ.) και β) Γίνεται συμβιβασμός στο 1/2 του προστίμου, σε κάθε περίπτωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. Άρθρου 5, Ν.2523/1997 (Ειδικά για τα πρόστιμα αυτά βλέπετε στο τέλος του παραρτήματος ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1.

2.
Β. ΙΣΟΠΟΣΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση, με αποτέλεσμα την απόκρυψη της
[1]
συναλλαγής, εφόσον η αξία είναι πάνω από 1.200 €
Μη έκδοση συνοδευτικού στοιχείου

Όταν προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς
να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών και η αξία καθεμιάς
συναλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής που
δεν μπορεί να υπερβεί το 15πλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠΟΛ. 1, εκτός εάν
τηρεί βιβλίο αγορών οπότε μειώνεται κατά 50% (προϋπόθεση, για
[1]
ισόποσα πρόστιμα, αξίες συναλλαγής πάνω από 1.200 €)
Σε ιδιάζουσα φορολογική παράβαση, δηλαδή σε έκδοση πλαστών ή
εικονικών στοιχείων, σε λήψη εικονικών ή σε νόθευση των φορολογικών
στοιχείων, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν
έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.
(Προϋπόθεση, για διπλάσια πρόστιμα, αξίες συναλλαγής πάνω από 1.200

Νο 1

Νο 2



1

2

3

4

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997
Άρθρο 5
παρ. 10
περ. α’
Άρθρο 5
παρ. 10
περ. α’

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Ν.2523/1997
1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

Άρθρο 5
παρ. 10
περ. β’

1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

Άρθρο 5
παρ. 10
περ. γ’

1/2[2]

Άρθρο 9
παρ. 6

3.

€ [1]
[2]
- Όταν οι αξίες συναλλαγής είναι κάτω των 1.200 € θεωρούνται
αυτοτελείς παραβάσεις και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 8 και 9.
- Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικής αξίας του εικονικού
Γ. ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ
στοιχείου το πρόστιμο μειωμένο κατά 50%.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
- Το ίδιο πρόστιμο (μειωμένο κατά 50%) επιβάλλεται και στον λήπτη
εικονικού στοιχείου όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο
πρόσωπο του εκδότη.
- Όταν εκδίδονται αποδείξεις από φ.τ.μ. και δεν εκτυπώνονται τα στοιχεία
του εκδότη, πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, εφόσον:
α) οι αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα βιβλία και β) η φ.τ.μ.
έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
- Στους αγρότες λήπτες εικονικού στοιχείου για ανύπαρκτη συναλλαγή
επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα της παρ. 8, όταν όμως η συναλλαγή είναι
υπαρκτή αλλά διαφορετικό το πρόσωπο δεν επιβάλλεται πρόστιμο.





Άρθρο 5
παρ. 10
περ. α’
Άρθρο 5
παρ. 10
περ. β’

(1) Η αξία >1.200 € ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από 1.6.2010 και μετά (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.3842/2010), προηγουμένως (μέχρι
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31.5.2010) ίσχυε για αξία >880 €.
(2) Το ποσοστό του συμβιβασμού στο 1/2 ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από 1.6.2010 και μετά (άρθρο 75 παρ. 9 του Ν.3842/2010),
προηγουμένως (μέχρι 31.5.2010) το ποσοστό συμβιβασμού ήταν στο 1/3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Δ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

Σε πρόσωπα (διευθυντής ή μισθωτός ή νομικός ή λογιστικός ή
φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος ή τρίτος) που αποδεδειγμένα
συμπράττουν σε πράξεις ή παραλείψεις και έχουν ως συνέπεια τα βιβλία
και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που υπογράφει
ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης λογιστής φοροτεχνικός που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν εκδοθούν φορολογικά στοιχεία:
1.
2.

3.
Ε. ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Νο 1



Νο 2

1

2

3

4



Δεν επιβάλλονται πρόστιμα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.2523/1997

ΠΟΣΟΣΤΟ

Άρθρο 5
παρ. 7

1/3

Άρθρο 9
παρ. 6

Άρθρο 5
παρ. 5

-

-

Χωρίς ενιαία αρίθμηση ή επανάληψη αυτής.
Αθεώρητα, αντί θεωρημένων, με τις εξής προϋποθέσεις
α) Εκδόθηκαν εκ παραδρομής και καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στα
βιβλία και
β) Δήλωση εγγράφως, του γεγονότος αυτού, πριν από
οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο/
Έχει εκδοθεί το μη προσήκον στοιχείο, εφόσον περιλαμβάνει τα
δεδομένα του προβλεπόμενου.
Δεν έχει διαφυλαχθεί το προαιρετικά εκδοθέν επιπλέον αντίτυπο.
Δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Αποστολής για:
- Παραδόσεις επιστρεφόμενων ειδών μέχρι 880 €
- Παραδόσεις αγαθών για επισκευή, συντήρηση και εφόσον έχουν
εκδοθεί Δελτία Αποστολής από τον παραλήπτη.
Έχουν εκδοθεί Δελτία Αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των
ειδών, με σκοπό τον δειγματισμό χωρίς παράδοση των ειδών και δεν
τηρείται βιβλίο αποθήκης.
Διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις τυπικές που δεν
επιδρούν στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
Έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, εκτός εάν
πρόκειται για νέα στοιχεία.
Ακόμη, δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν ο φορολογούμενος
ακολουθήσει τις εγκυκλίους του Υπουργείου.

Δ εν επιβάλλονται πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 30, παρ. 3 του Κ.Β.Σ. στους νέους επιτηδευματίες, για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους από
την έναρξη των εργασιών τους (Ν.3610/2007, άρθρο 5).
Για τα πρόστιμα των φ.τ.μ. Ν.1809/1988, άρθρο 10
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ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ.2 Κ.Φ.Δ.
(Ν.4337/2015 Άρθρο 7 παρ.3)
Με βάση το άρθρο 7 παρ.3 του Ν.4337/2015, για πράξεις που θα εκδοθούν για τις παλαιές
υποθέσεις, δηλ. για παραβάσεις διατάξεων Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ. και για παραβάσεις του άρθρου
55 παρ.2 του Κ.Φ.Δ., τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται καθορίζονται σε νέα βάση ως εξής:
1. ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε
στοιχείου.
2. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
α) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή
νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς
παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου.
Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της
εικονικής αξίας.
β) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της
αξίας του στοιχείου.
γ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το
20% της αξίας του στοιχείου.
δ) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του
στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
3. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες
παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η
δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της
συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων
ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997,
επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014 ΦΕΚ

Α’251/24.11.2014
( Άρθρα 1-15, άρθρο 30 παρ.1-6 και 11-14,άρθρα 38-40 και άρθρο 44)

ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡ. Ε’.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ. Ε’1
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)
( ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)
Α. Τι ισχύει από 1.1.2015
Α.1 Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014
 Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)
 Λογιστικό σύστημα
 Λογιστικά αρχεία (βιβλία)
 Λογιστικά στοιχεία
 Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία
 Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων
 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
ΠΑΡΑΣΤΑΤ ΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης – πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό
τιμολόγιο, κ.λπ.)
- Περιεχόμενο τιμολογίου
- Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
- Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
- Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
- Αυθεντικότητα τιμολογίου
 Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους
- Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Α.2 Άρθρα 30,38,39,40,44 Ν.4308/2014
 Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)
 Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 381)
 Ειδικές ρυθμίσεις (εξαι
 ρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)
 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 40)
 Έναρξη ισχύος (άρθρο 44)

ΙΙ. ΑΥΟ - ΕΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται
από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.»
- ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1134/25.6 2015 «Απαλλαγή από τη χρήση φορολογικού
ηλεκρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
από διαγνωστικά κέντρα.»
- Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1007/9.1.2015 « Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.»
- Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1019/16.1.2015 «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων
που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια
φυσικής απογραφής.»
- A.Y.O. ΠΟΛ.1022/21.1.2015 « Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ
μικρών οντοτήτων.»
- ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1024/31.1.2015 «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και
διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251)
περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις.»
- ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/ 31.12.2015 « Απογραφή έναρξης και λήξης
φορολογικού έτους 2015.»
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Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
(Ε.Λ.Π.)
( άρθρα

1-15, άρθρο 30 παρ.1-6 & 11-14,
άρθρα 38-40 & άρθρο 44 )

Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο νόμος 4308/2014, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α' 251 στις 24/11/2014 και
τιτλοφορείται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
αποτελείται από 8 ΚΕΦΑΛΑΙΑ με 44 άρθρα (εκ των οποίων 3 άρθρα είναι εκτός πεδίου
Ε.Λ.Π.) και με 4 Παραρτήματα. Ο Νόμος αυτός ισχύει από 1.1.2015.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο νόμος των Ε.Λ.Π. « ενσωματώνει με πληρότητα και
ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί
την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του
ν.4093/2012.
Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των
λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό
λογιστικό - ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η
εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για
διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες
που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή
«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του
διοικητικού κόστους.»
Η δομή του νόμου αυτού κατά ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΑΡΘΡΟ έχει ως ακολούθως:
Ν.4308/2014
(ΦΕΚ Α' 251/24 Νοεμβρίου 2014)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
KΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία
Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης
Άρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου
Άρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Άρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Άρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις
Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
Άρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης
Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
Άρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
Άρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή
Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 41 Μεταβολές στο Ν.4276/2014 (τουριστικά καταλύματα)
Άρθρο 42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 43 Μεταβολές στο Ν.3528/2007 (Κώδικας κατάστασης Δημοσίων υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.)
Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος
Με βάση την ως άνω δομή μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος 4308/2014 περιέχει 2
ΕΝΟΤΗΤΕΣ.
Η 1η ΕΝΟΤΗΤΑ και ειδικότερα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 και 3 (άρθρα 3-15) ουσιαστικά αναφέρεται
στις απλοποιημένες διατάξεις του ΚΦΑΣ, που δεν διατηρείται με τη γραμματική αυτή
διατύπωση αλλά με τη διατύπωση ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, άρθρα 3-7) και
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, άρθρα 8-15).
Η 2η ΕΝΟΤΗΤΑ και ειδικότερα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4-7 (άρθρα 16-36) ουσιαστικά αναφέρεται στα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.).
Συγχρόνως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 1 παρ. 2(γ) (δηλ. Ο.Ε., Ε.Ε. και
ατομικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) μέχρι 1.500.000 ευρώ κατά το άρθρο 2 παρ. 3, προβλέπονται
ακόμη ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30 παρ. 1-6 και παρ. 11-14), και αντί της
σύνταξης ισολογισμού, μπορούν να καταρτίζουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων του
υποδείγματος Β.6 (άρθρο 16 παρ. 8).
Πρέπει επίσης να σημειώσουμε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (άρθρα 37-40 και 44) που αναφέρεται:
- Στην πρώτη εφαρμογή του νόμου (άρθρο 37)
- Στις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις (άρθρο 38)
- Στις ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (δηλ. στις εξαιρέσεις) (άρθρο 39)
- Στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 40) και
- Στο χρόνο έναρξης ισχύος (άρθρο 44).
Πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι αναπόσπαστο τμήμα του Νόμου αυτού αποτελούν τα 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που έχουν ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ (δηλαδή γλωσσάριο, εννοιολογικοί προσδιορισμοί)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για το Νόμο αυτό στη συνέχεια έχουν επέλθει μεταβολές.
Α) Έχουν γίνει τροποποιήσεις-προσθήκες με τους εξής Νόμους:
α) Με το άρθρο 93 του Ν.4316/2014(ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014), προστέθηκε δεύτερο εδάφιο
στο άρθρο 38 παρ.1, για την ισχύ των ΑΥΟ καυσίμων (εισροών- εκροών) και συναλλαγών
καζίνο.
β) Με το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1 του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015), έγιναν
ρυθμίσεις ελέγχου
χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ν.4308/2014.
γ) Με το άρθρο 6 του Ν.4337/2015(ΦΕΚ Α΄129/17.10.2015), αντικαταστάθηκε το άρθρο38
παρ.2 του Ν.4308/2014 (σχετικό με τις παραβάσεις του άρθρου 10 του Ν.1809/1988) και
ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι 31.12.2015.
Β) Έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις Υπ. Οικονομικών:
α) ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/31.12.2014,σχετική με «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από
τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών» και συμπληρωματική αυτής οι ΑΥΟ
ΠΟΛ.1023/21.1.2015 και 1095/23.4.2015.
β) ΑΥΟ ΠΟΛ.1007/9.1.2015, σχετική με την «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων
(βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων».
γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1019/16.1.2015, σχετική με την «Απαλλαγή ορισμένων οντοτήτων που
εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την
τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής».
δ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/21.1.2015, σχετική με την « Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ
μικρών οντοτήτων».
ε) ΑΥΟ ΠΟΛ. 1218/2.10.2015, σχετική με την «Εφαρμογή Ηλεκρονικού Συστήματος για την
έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε
αγώνες του επαγγγελματικού αθλητισμού».
Γ) Έχουν εκδοθεί οι εξής Εγκύκλιοι Διαταγές Υπ. Οικονομικών:
α) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/31.12.2014, λεπτομερής Εγκύκλιος για τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 και 3,δηλ.για τα
άρθρα 1-15, για ορισμένες παραγράφους του άρθρου 30 και για το άρθρο 39.
β) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1024/21.1.2015, συμπληρωματική Εγκύκλιος της ΠΟΛ.1003/31.12.2014.
γ) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1134/31.1.2015,συμπληρωματικές οδηγίες για το Ν.4308/2014.
δ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (18.10.2015) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), κυρίως για
τα άρθρα 16-37, συμπλήρωσε ακόμη και ενσωμάτωσε τις ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1003/2014 και
1024/2015, παυ αναφέρονταν στα άρθρα 1-7 30 και 39.
ε) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1261/9.12.2015,συμπηρωματικές οδηγίες για το Ν.4308/2015.
Δ) Έχουν εκδοθεί τα εξής Έγγραφα του Υπ. Οικονομικών:
α) Δ 15 Α 1036030 ΕΞ 2015/17.3.2015, για τα κοινωφελή ιδρύματα, ένταξη σε κατηγορία
οντοτήτων και λογιστικού συστήματος.
β) ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ2015/26.11.2015, για εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων με
τα Ε.Λ.Π.
γ) ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015, για την απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού
έτους 2015.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στη συνέχεια θα γίνουν ορισμένες επισημάνσεις για τα άρθρα 1-15, για το άρθρο 30
παρ. 1-6 και παρ. 11-14, για τα άρθρα 38-40 και για το άρθρο 44.
KΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
(άρθρα 1 και 2)
Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής
(1)
Ουσιαστικά με το άρθρο ορίζεται ποιες οντότητες υπόκεινται (εφαρμόζουν) τον νόμο
των Ε.Λ.Π. (παρ. 2) ποιες οντότητες εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (παρ. 3-6) και ποιες οντότητες δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν μερικώς
το νόμο των Ε.Λ.Π. (παρ. 7-10).
Για το άρθρο αυτό θα διευκρινιστούν ποιες οντότητες εφαρμόζουν το νόμο των Ε.Λ.Π.
Άρθρο 1 παρ. 2α’
Τα νομικά πρόσωπα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ετερόρρυθμη κατά μετοχές
εταιρείας και Ι.Κ.Ε.
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Άρθρο 1 παρ. 2β’

Οι Ο.Ε. - Ε.Ε., όταν όλοι οι εταίροι (άμεσοι ή έμμεσοι) έχουν
περιορισμένη ευθύνη, για παράδειγμα είναι πρόσωπα της
προηγούμενης περίπτωσης α'.
Άρθρο 1 παρ. 2γ’
Οι Ο.Ε. - Ε.Ε., η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του
ιδιωτικού δικαίου που έχει υποχρέωση στην εφαρμογή του νόμου
των Ε.Λ.Π., από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
Έτσι, άλλη οντότητα του ιδιωτικού δικαίου, κατά την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014,ως ενδεικτικές
περιπτώσεις είναι οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού
δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε
άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ακόμη εντάσσονται τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Άρθρο 1 παρ. 2δ’
Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο
δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την
εποπτεία του Δημοσίου όταν δεν εφαρμόζουν το άρθρο 156 του
Ν.4270/2014.
Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου 1,
παρ. 2 του ΚΦΑΣ τα αλλοδαπά πρόσωπα (οντότητες) που:
α) αποκτούσαν πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα ή
β) ανέγειραν ακίνητο κυριότητας τους μέσα στην Ελληνική Επικράτεια ή
πραγματοποιούσαν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις είχαν τις υποχρεώσεις
του ΚΦΑΣ (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.)
Για τα εν λόγω πρόσωπα, υποχρέωση εφαρμογής του νόμου των Ε.Λ.Π., δεν προκύπτει
πλέον από 1.1.2015, εκτός εάν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό
άλλωστε τονίζεται και στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
Άρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι κατηγορίες μεγέθους των οντοτήτων για την
(2)
εφαρμογή του νόμου (τήρηση λογιστικών αρχείων , σύνταξη καταστάσεων κ.λπ.) και κυρίως,
όπως τονίζεται στην ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, για τις λογιστικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά:
α) Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16
β) Απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από την
παροχή πληροφοριών του παραρτήματος, βάσει του άρθρου 30, και
γ) Απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.
Κατά την οδηγία 2013/34/ΕΕ η κατάταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους είναι
ανάλογα με την οικονομική τους σημασία.
Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι «η βασική αρχή που υιοθετεί ο
παρών νόμος είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
προσδιορίζονται με βάση το μέγεθος της οντότητας και όχι με βάση το νομικό τύπο.».
Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 οι οντότητες εντάσσονται σε 4
κατηγορίες: Πολύ μικρές οντότητες, Μικρές οντότητες, Μεσαίες οντότητες και Μεγάλες
οντότητες.
Η ένταξή τους γίνεται με την ύπαρξη 2 εκ των 3 κριτηρίων:
(3)
α) Σύνολο ενεργητικού, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών
και γ) Μέσος όρος
απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Ειδικά όμως με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, οι οντότητες του άρθρου
1 παρ. 2(γ), δηλ. Ο.Ε. - Ε.Ε. - ατομική και κάθε οντότητα του ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζει
το νόμο από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών
(3)
οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση (μοναδικό κριτήριο) ότι ο κύκλος των εργασιών δεν
υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ και όχι με τα άλλα 2 κριτήρια.
Σημειώνεται ότι και με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του ΚΦΑΣ το όριο για τήρηση
απλογραφικών βιβλίων( Εσόδων - Εξόδων) ήταν το ίδιο (1.500.000 ευρώ).
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να παρατεθούν οι κατηγορίες οντοτήτων (κριτήρια
μεγέθους κ.λπ.), υπό μορφή πίνακα, όπως ο πίνακας αυτός εμφανίζεται στην ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014 (παράγραφος 2.3 ), όπως και τη θέση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1261/2015.
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Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)
Μέσος όρος
Σύνολο
Καθαρός κύκλος
προσωπικού
ενεργητικό
εργασιών

Κατηγορίες οντοτήτων
Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ’ (δηλαδή
Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική κ.λπ.).
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ’, δηλαδή Ο.Ε.,
Ε.Ε., ατομική κ.λπ.).
Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α’ και 2β’
Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α’ και 2β’
Μεσαίες (όλες)
Μεγάλες (όλες)

-

-

 1.500.000

-

-

> 1.500.000

 10
 50
 250
> 250

 350.000
 4.000.000
 20.000.000
> 20.000.000

 700.000
 8.000.000
 40.000.000
> 40.000.000

Οι μικρές οντότητες του άρθρου 1 παρ.2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές εφόσον δεν
υπερβαίνουν δύο από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 και κύκλος
εργασιών 8.000.000 ευρώ. (Σημείωση. Με βάση τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ).

Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι, με βάση το άρθρο 30 παρ. 11, οι επιχειρήσεις εμπορίας
υγρών καυσίμων του Ν.3054/2002 εντάσσονται στο άρθρο 1 παρ. 2γ (πολύ μικρές οντότητες)
με μόνο κριτήριο ότι ο κύκλος των εργασιών δεν υπερβαίνει αυτόν του άρθρου 2 παρ. 4, δηλ.
τα 8.000.000 ευρώ. Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται, κατά την παράγραφο 12 του άρθρου
30, η υπέρβαση του ορίου για 2 συνεχόμενες περιόδους.
Θέσεις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 για:
α) Τον κύκλο εργασιών (παράγραφο 2.11 της ΕΔΥΟ)
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που
προέρ
χεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος
Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα
από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και
δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία
αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου.»

β) Τον μέσο όρο προσωπικού (παράγραφοι 2.4 και 2.5 της ΕΔΥΟ)
«Ο μέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια
βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης,
… όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου
που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο).»
«Για παράδειγμα, μια οντότητα απασχολεί 5 άτομα σε πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με εποχιακή
απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόλησης και 7 άτομα πλήρους ετήσιας
απασχόλησης αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν επαγγελματία
πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τιμολόγιο. Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε
στην περίοδο είναι (5 x 12/12) + (2 x 5/12) + (7 x 12/12 x 3/8) + 1 = 9.46 και για την στρογγυλοποίηση 9
(σε ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης).
Εργαζόμενοι
Με πλήρη απασχόληση
Εποχιακή πλήρης
απασχόληση 5 μηνών
Μερική απασχόληση τριών
ωρών ημερησίως όλες τις
εργάσιμες ημέρες του
χρόνου
Μ
ηχανικός με πλήρη
απασχόληση αμειβόμενος
με Τιμολόγιο
Σύνολο εργαζομένων

5

Μήνες
απασχόλησης
12

Τύπος
5 x (12/12)

Μέσος όρος
εργαζομένων
5

2

5

2 x 5/12)

0,83

7

12

[7 x (12/12)] x (3/8)

2,63

1

12

1

1
9,46 = 9»

Παράγραφος 8. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι εάν η διάρκεια της περιόδου είναι
διαφορε
τική της 12μήνου (δηλ. μικρότερη), για την εφαρμογή του άρθρου αυτού (δηλ. του κύκλου
εργασιών) γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση.
Μάλιστα στην παράγραφο 2.12 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζονται τα εξής:
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«2.12. Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη
κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερόμενες κατηγορίες
οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών δεν
λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα
αυτό, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετρείται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε
ετήσια βάση. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο
πλήρεις ετήσιες περιόδους».
Παράγραφος 9. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν οι οντότητες υπερβαίνουν ή παύουν να
υπερβαίνουν τα όρια των κριτηρίων, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται μετά από δύο διαδοχικές
(συνεχόμενες) περιόδους, ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις, άρθρο 4 παρ. 5, πρώτο εδάφιο του
ΚΦΑΣ, η αλλαγή κατηγορίας γίνονταν πάντα με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου.
Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί πίνακας χρηματοιοκονομικών καταστάσεων των
οντοτήτων, ανάλογα με το μέγεθός τους.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3-8, περιλαμβάνουν:
Κατηγορία μεγέθους
Πολύ μικρές
Μικρές
Μεσαίες
άρθρο 1
άρθρο 1
παρ. 2.γ παρ.2.α & 2.β
√
√
√
√

Μεγάλες

Κατάσταση
√
αποτελεσμάτων
Προσάρτημα ή
√
√
√
√
√
Σημειώσεις
Ισολογισμός
√
√
√
√
Κατάσταση μεταβολών
√
√
καθαρής θέσης
Κατάσταση χρηματοροών
√
-Εναλλακτικά οι πολύ μικρές οντότητες μπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό (Β.5) και
Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Β.6)
-Εναλλακτικά οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1 παρ.2γ μπορούν να καταρτίζουν μόνο
Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Β.6) και να παρέχουν πληροφορίες του άρθρου 29, παρ.3 και 34.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(2)

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 που αποτελείται από 5 άρθρα και αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία και το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 που αποτελείται από 8 άρθρα, που αναφέρεται στα παραστατικά πωλήσεων,
ουσιαστικά καλύπτουν την ύλη του καταργούμενου ΚΦΑΣ, δηλ. του Ν.4093/2012
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε - ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οντότητα τηρεί, ως
μέρος του λογιστικού συστήματος, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος, όπως και των
εσόδων - εξόδων, κερδών - ζημιών, αγορών - πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων,
εκπτώσεων - επιστροφών, φόρων - τελών και εισφορών σε ασφαλιστικού οργανισμούς.
Επίσης, παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισμού, όπως και κάθε μεταβολή
του.
Με τις παραγράφους 3.1.1 και 3.1.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, διευκρινίζεται ότι:
«3.1.1.Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις
διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώριση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα
τηρούμενα «λογιστικά αρχεία (βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι
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όπου σε άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα
λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου.
3.1.2. Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες
αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία
περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και
γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται
δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι:
α) Οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και συγκεντρωτικές
αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία (ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά
καθολικά και αναλυτικές απογραφές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων).
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση για την
παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
γ) Αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα ή και αξία.
δ) Τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του κόστους και η
κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες).
ε) Αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται επεξεργασία δεδομένων
για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία.
στ) Μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, όπως
παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών.
ζ) Τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της οντότητας.
η) Τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη διακίνηση των
αποθεμάτων της.
θ) Τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα ή τρίτος για λογαριασμό της,
για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
ι) Τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και χρεογράφων.
ια) Τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της λειτουργίας της,
όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία πληρωμών και εισπράξεων και
αντίγραφα κίνησης λογαριασμών.
ιβ) Οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της.
ιγ) Τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους,
περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών.
ιδ) Έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ.
δηλώσεις ΦΠΑ) ή άλλη νομοθεσία.»

Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η τήρηση των αρχείων γίνεται
με βάση το μέγεθος και τη φύση της οντότητας.
Παράγραφος 4. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, κάθε συναλλαγή και γεγονός
της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία, καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία.
Παράγραφος 5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το λογιστικό σύστημα
απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική βάση (αξία), όσο και τη φορολογική βάση όταν
διαφέρουν και ειδικότερα σε ότι αφορά τα έσοδα - έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις
και καθαρή θέση, έτσι ώστε αφενός μεν να συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
αφετέρου δε να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις και να εκπληρώνονται οι φορολογικές
υποχρεώσεις.
Τέτοιες διαφορές, μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, θα υπάρχουν για
παράδειγμα σε χρήση συντελεστών απόσβεσης, σε παροχές εξόδων των εργαζομένων κατά
την αφυπηρέτηση, σε προσαυξήσεις φόρων, σε πρόστιμα κ.λπ.
Παραδείγματα για τη λογιστική και φορολογική βάση μπορείτε να δείτε στην
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 και ειδικότερα:
ΕΔΥΟ παράγραφος 3.5.1.
Λογιστική και φορολογική βάση - δεδομένα μόνο για έσοδα
και έξοδα περιόδου.
ΕΔΥΟ παράγραφος 3.5.1.
Λογιστική και φορολογική βάση - διαφορές από μεταβολές
λογαριασμών ισολογισμού
ΕΔΥΟ παράγραφος 3.5.1.
Λογιστική και φορολογική βάση - πώληση παγίου με
διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις.

Στη συνέχεια παρατίθεται το παράδειγμα της παραγράφου 3.5.1 της εν λόγω ΕΔΥΟ.

Παράδειγμα 3.5.1:Λογιστική και φορολογική βάση – δεδομένα μόνο για έσοδα και έξοδα
περιόδου
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Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) ΑΛΦΑ για το
έτος 20Χ5.

Πίνακας 3.1: Δεδομένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20Χ5
Λογιστική
αξία

Λογαριασμός
1

Πωλήσεις

9.400

2

Έξοδα μισθοδοσίας(πλην προβλέψεων)

4.000

3

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού(έξοδο)

4

Αποσβέσεις παγίων

5

Απομείωση ενσώματων παγίων(ζημία)

500

6

Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων(κέρδος)

700

7

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

100

8

Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

120

9

Δαπάνες ψυχαγωγίας

180

10

Τέλος επιτηδεύματος

100

11

Λοιπά έξοδα και ζημιές

300

12

Λοιπά έσοδα και κέρδη

200

500
1.200

Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:
1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε σε 1.400.
2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζημίωσης προσωπικού και η απομείωση παγίων δεν εκπίπτουν για
σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά.
3. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και
φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται).
4. Η αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο
εισοδήματος, συνιστώντας προσωρινή διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης.
5. Για τα λοιπά έξοδα και ζημιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ
λογιστικής και η φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»).
6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%
Με βάση τα παραπάνω:
α) Να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων
της περιόδου.
β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήματος και των καθαρών
λογιστικών κερδών της περιόδου.
γ) Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε
μόνιμες και προσωρινές.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 78

Λύση
Ερώτημα α

Πίνακας 3.2: Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ,20Χ5
Λογαριασμός

Λογιστική βάση Φορολογική βάση

1 Πωλήσεις

9.400

9.400

-4.000

-4.000

-500

0

-1.200

-1.400

-500

0

700

0

7 Πρόστιμα και προσαυξήσεις

-100

0

8 Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

-120

0

9 Δαπάνες ψυχαγωγίας

-180

0

10 Τέλος επιτηδεύματος

-100

0

11 Λοιπά έξοδα και ζημιές

-300

-300

12 Λοιπά έσοδα και κέρδη

200

200

3.300

3.900

2 Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)
3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)
4 Αποσβέσεις παγίων
5 Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)
6 Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος)

13 Κέρδη προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη

Ερώτημα β και γ
Πίνακας 3.3 : Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης & υπολογισμός φορολογητέων κερδών
ΑΛΦΑ 20Χ5
Λογιστική Φορολ/κή Διαφορά
βάση

(Ι)Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων

βάση

Βάσεων

3300

Πλέον:
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(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
2 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)

-500

0

500

1.200

-1.400

-200

-500

0

500

700

0

-700

-1.500

-1.400

100

6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις

-100

0

100

7 Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες κατά ν.4172

-120

0

120

8 Δαπάνες ψυχαγωγίας

-180

0

180

9 Τέλος επιτηδεύματος

-100

0

100

3 Αποσβέσεις παγίων
4 Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)
5 Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος)
Σύνολο προσωρινών διαφορών

(ΙΙΙ)Μόνιμες λογιστικές διαφορές

500
Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)

3.900

Φόρος εισοδήματος @26%

-1.014

Καθαρά (λογιστικά) κέρδη περιόδου (κέρδη προ φόρων μείον φόρος
εισοδήματος)

2.886

Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει αναλυτικά, από
τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της
φορολογικής από τη λογιστική βάση του ανωτέρω πίνακα, και να θέτει την τεκμηρίωση αυτή
στη διάθεση του ελέγχου.
Παράγραφος 6 . Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία τηρούνται
με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο.
Παράγραφος 7. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά βιβλία (αρχεία)
τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά)
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων, μπορεί να συντάσσονται σε άλλη γλώσσα από την
Ελληνική.
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 2 παρ. 2, εδάφια πρώτο
και τρίτο.
Παράγραφος 8. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το σχέδιο των λογαριασμών
του Παραρτήματος Γ χρησιμοποιείται (είναι υποχρεωτικό) σε ότι αφορά την ονοματολογία, το
βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι κ.λπ.)
καθώς και το περιεχόμενό τους.
Σημειώνεται ότι παρεμφερής διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 4 παρ. 8 σε ότι
αφορούσε την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), εκεί όμως προβλέπονταν και η
τήρηση του λογαριασμού 94 της ομάδας 9, δηλ. του βιβλίου αποθήκης, που με τον παρόντα
νόμο δεν προβλέπεται. Ειδικές επισημάνσεις, για το βιβλίο αποθήκης, βλέπετε πιο κάτω στις
παραγράφους 5.9.1 και 6.2.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1003/31.12.2014.
Παράγραφος 9. Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι, οι οντότητες εναλλακτικά
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν (χρησιμοποιούν) το σχέδιο των λογαριασμών όπως
ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
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Δηλαδή το σχέδιο των λογαριασμών του Π.Δ.1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του Π.Δ. 148/1984
(Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) ή του Π.Δ. 384/1992 (Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών), τα οποία με βάση το άρθρο 38 παρ. 3 καταργούνται από 1ης
Ιανουαρίου 2015.
Σημειώνεται ότι με βάση την παράγραφο 3.9.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται, ότι
όσες οντότητες εφαρμόζουν το σχέδιο των λογαριασμών που είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2014,
οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο των
λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόμου και των
πληροφοριακών τους αναγκών.
Δηλαδή, κατά την άποψή μας, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ., μέσω
συνδέσεων (γεφυρών) λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. και λογαριασμών Ε.Λ.Π.
Παράγραφος 10. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα συντάσσει
ισολογισμό χρησιμοποιεί κατάλληλο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και τηρεί:
α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο)
β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό)
γ) Σύστημα συγκέντρωσης αθροίσματος αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)
και το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού (ισοζύγιο).
Στην παράγραφο 3.10.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται ποιες οντότητες
εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, έτσι:
«Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:
α) Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες.
β) Ο.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες της περ. α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 είτε άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις οντότητες της περίπτωσης αυτής,
δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη,
γ) Οι οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή οι Ο.Ε., Ε.Ε., οι ατομικές
επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι
δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.
δ) Τα μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ
(οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014).
ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (οντότητα της παρ. 2γ’ του
άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από
8.000.000 ευρώ.
στ) Κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την
εποπτεία αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του
Ν.4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης).
ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη
νομοθεσία.»¨
Στη συνέχεια η περίπτωση αυτή (ζ) συμπληρώθηκε, με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1024/2015,ως εξής:
«Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κ.λπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού νόμου ή του
καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ
του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων ( απλογραφικά ή διπλογραφικά) με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ( κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ)»
η) Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4308/2014 και λαμβανομένου υπόψη
ότι οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, τόσο με τις προηγούμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και
του ΚΒΣ δεν υποχρεούνταν σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, παρέχεται η δυνατότητα,
εφόσον μέχρι την προθεσμία ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων, δηλαδή μέχρι τις 2.3.2015,
μετατραπούν σε οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 («απλές ετερόρρυθμες εταιρείες»), να
τηρούν το λογιστικό τους σύστημα απλογραφικά. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την πρόσθετη
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 ( κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).
Σημειώνεται ότι η περίπτωση η) συμπληρώθηκε με τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 18.10.2015.

Παράγραφος 11. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα του άρθρου 1
παρ. 2(γ) (Ο.Ε. - Ε.Ε., ατομική επιχείρηση κ.λπ.) με καθαρό κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000
ευρώ, που επιλέγει να καταρτίσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 παρ. 8,
δηλ. συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων του Υποδείγματος Β.6 μπορεί να μην
παρακολουθεί τα στοιχεία του ισολογισμού και τις μεταβολές αυτών.
Με βάση το άρθρο 30 παρ. 11 την ίδια δυνατότητα, σύναξη μόνο συνοπτικής κατάστασης
Αποτελεσμάτων του Υποδείγματος Β.6, έχουν και οι οντότητες εμπορίας υγρών καυσίμων του
Ν.3054/2002 με καθαρό κύκλο εργασιών μέχρι 8.000.000 ευρώ.
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Ακόμη με βάση το άρθρο 30 παρ. 13, σύνταξη μόνο συνοπτικής κατάστασης Αποτελεσμάτων
του Υποδείγματος Β.6 έχουν και ανεξαρτήτως μεγέθους, οι εξής οντότητες:
α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίσταται στην Ελλάδα με βάση του Ν.89/1967 και
378/1968, όπως και αυτές του Ν.27/1975 κατά την παράγραφο 3.12.9 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014.
β) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
Ελλάδα και απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας και
γ) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν.27/1975.

Παρατίθεται στη συνέχεια η συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων του Υποδείγματος Β.6,
όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

20X1
X
X
X

20X0
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα δεδομένα της συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων του
Υποδείγματος Β.6 υπάρχουν στο έντυπο Ε3 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ' (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ).
Παράγραφος 12. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα δεν
συντάσσει ισολογισμό (για παράδειγμα πρόσωπα του άρθρο 1 παρ. 2γ), χρησιμοποιεί
κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (Βιβλία εσόδων - εξόδων) τα οποία
συμπεριλαμβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεων έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από
πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές
εμπορευμάτων υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών
περιουσιακών στοιχείων.
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων
εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμού, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών
και λοιπά έξοδα.
ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τα τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.
Σημειώνεται ότι παρεμφερείς, για την τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ήταν και οι διατάξεις
της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παρατεθεί αυτούσια η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, για τις
επισημάνσεις και διευκρινίσεις της παραγράφου 12.
«3.12.1. Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην οντότητα που, σύμφωνα με το νόμο αυτό,
έχει το δικαίωμα να συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων απαλλασσόμενη από την υποχρέωση
σύνταξης και ισολογισμού (δηλαδή η οντότητα της παρ. 11), να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο
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απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
(βιβλία εσόδων - εξόδων). Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να χρησιμοποιεί προαιρετικά ένα
διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού (προαιρετική χρήση
διπλογραφικού συστήματος) να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισμό (συντάσσει μόνο κατάσταση
αποτελεσμάτων).
3.12.2. Εξυπακούεται ότι η καταχώριση των συναλλαγών και γεγονότων στο απλογραφικό σύστημα
γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, με τάξη, πληρότητα και ορθότητα. Ιδιαίτερα, καταχωρείται η
ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού της συναλλαγής ή του γεγονότος, με σύστημα
που διασφαλίζει τη μοναδική σύνδεση, προς κάθε κατεύθυνση, μεταξύ συναλλαγής/γεγονότος παραστατικού - εγγραφής (καταχώριση).
3.12.3. Όπου άλλοι νόμοι χρησιμοποιούν τους όρους «Απλοποιημένα Λογιστικά Πρότυπα» ή «Βιβλία
Εσόδων - Εξόδων» ή «Βιβλία Β' Κατηγορίας» ή «Απλογραφικά βιβλία», είναι προφανές ότι αναφέρονται
στο απλογραφικό λογιστικό σύστημα της παρ. 12 του άρθρου 3.
3.12.4. Η διάκριση των διαφόρων εσόδων σε κατηγορίες (υποπαρ. 12α), είναι σημαντική ως
πληροφορία της Διοίκησης αλλά εξυπηρετεί και ελεγκτικούς σκοπούς. Η ομαδοποίηση των πωλήσεων
δύναται να γίνεται και από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης ή με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταχώριση, ανά παραστατικό και ανά κατηγορία εσόδου.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το λογιστικό σύστημα της οντότητας πρέπει να καλύπτει τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ή άλλης νομοθεσίας.
3.12.5. Οίκοθεν νοείται ότι καταχωρούνται αφαιρετικά των εσόδων τα σχετικά μειωτικά στοιχεία αυτών
(εκπτώσεις, επιστροφές κ.λπ.).
3.12.6. Συνήθεις κατηγορίες κερδών είναι τα κέρδη από πώληση ενσώματων ή άυλων παγίων στοιχείων
ή χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές κ.λπ.
3.12.7. Συνήθεις κατηγορίες ζημιών είναι οι ζημιές από πώληση ή καταστροφή ή απομείωση
ενσώματων ή άυλων παγίων στοιχείων ή από πώληση ή απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων,
συναλλαγματικές διαφορές κ.λπ.
3.12.8. Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου συντρέχει περίπτωση)
ποσά (π.χ. ΦΠΑ, δημοτικοί φόροι, διάφορα τέλη κ.λπ.). Σημειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται να
προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως ποσοστό της βάσης υπολογισμού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των
πωλήσεων) με μία εγγραφή για την περίοδο που αφορούν.
3.12.9. Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες της
παρ. 2γ’ του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισμό. Ενδεικτικά:
α) Οι Ο.Ε., οι Ε.Ε., οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι
κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο
εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014).
β) Ο πωλητής (εμπορία) υγρών καυσίμων (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μέχρι και
8.000.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η εμπορία υγραερίου εμπίπτει στη δραστηριότητα των πρατηρίων
υγρών καυσίμων, δεδομένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως καύσιμο από τα εν λόγω πρατήρια με τον ίδιο
τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς, συνυπολογίζονται στο όριο των 8.000.000
ευρώ από πωλήσεις υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και οι πωλήσεις υγραερίου. Διευκρινίζεται
επίσης ότι τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν γενικά για την οντότητα, συνεπώς, όποιος διατηρεί και
άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για την
ένταξη σε κατηγορία βιβλίων λαμβάνεται το σύνολο του κύκλου εργασιών από όλες τις δραστηριότητες.
γ) Τα μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.
δ) Ειδικώς, οι παρακάτω οντότητες οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 30 του
παρόντος νόμου συντάσσουν μόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους:
δ1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α’)
και Ν.378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’), όπως επίσης και κάθε επιχείρηση που έχει υπαχθεί στους ίδιους νόμους.
Οίκοθεν νοείται ότι οποιαδήποτε αναφορά στον Α.Ν.89/1967 καταλαμβάνει και τον Ν.27/1975 (ΦΕΚ
29/Α’), όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’).
δ2) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.
δ3) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν.27/1975.
3.12.10. Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ απαλλάσσονταν
από τη τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την
τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
(Ήδη εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ.1007/9.1.2015-ΦΕΚ 73/Β/ 16.1.2015,που παρατίθεται στο τέλος. Το όριο
έγινε 10.00 ευρώ).
Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων λιανικής,
χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Λοιπές επεξηγήσεις
3.01. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών
αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να
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διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές
πρακτικές.
3.02. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο όνομά του
αλλά ρητά και τεκμηριωμένα για λογαριασμό της, μεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας μετά τη
σύστασή της.
3.03. Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο
απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η
αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια μιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος).
3.04. Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος γίνεται σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου (accrual assumption) κατά την παρ. 1
του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Δηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των
συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.»

Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι, πέρα των αρχείων
(βιβλίων) του άρθρου 3 τηρούνται και τα πιο κάτω αρχεία (βιβλία), με ημερομηνία αναφοράς
την ημερομηνία ισολογισμού.
Παράγραφος 2. Αρχείο (βιβλίο) ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
Παράγραφος 3. Αρχείο (βιβλίο) με τίτλους (χρεωστικούς, καθαρής θέσης και λοιπούς
τίτλους).
(4)
Παράγραφος 4. Αρχείο (βιβλίο) ιδιόκτητων αποθεμάτων στο οποίο καταχωρούνται:
α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, μονάδα
μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.
β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης (δηλ. αποτίμησης), όπως και η συνολική αξία
επιμέτρησης του κάθε είδους.
γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται με έμμεσες τεχνικές
που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.
Σημείωση για τις έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων βλέπετε
ειδικότερα τις παραγράφους 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 και 4.4.4 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014,που
ακολουθούν πιο κάτω.
δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι ως άνω παράγραφοι (4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
και 4.4.4) της ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1003/2014.
«4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων με αξιόπιστες και
τεκμηριωμένες έμμεσες τεχνικές. Τεκμηριωμένες είναι οι τεχνικές που είναι γενικά αποδεκτές στην
διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η επίτευξη εύλογης διασφάλισης αναφορικά με την
προσδιοριζόμενη ποσότητα αποθεμάτων κατ’ είδος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τις δυσχέρειες και το κόστος ακριβούς καταμέτρησης. Δηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της
μέτρησης της ποσότητας και ταυτόχρονα ο περιορισμός του κόστους και η υπέρβαση δυσχερειών.
4.4.2 Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των έμμεσων τεχνικών
προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων είναι το είδος των δικλίδων που χρησιμοποιεί η
οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα,
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Παράδειγμα τέτοιας δικλίδας είναι η
τήρηση, κατ’ επιλογή της οντότητας, αναλυτικού αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόμενα ή / και
αποστελλόμενα ή πωλούμενα αγαθά. Στην κρίση για την απαιτούμενη αξιοπιστία των έμμεσων τεχνικών
λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι τεχνικές είναι καθιερωμένες στη διεθνή πρακτική. Σε κάθε
περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των αποθεμάτων (π.χ. καύσιμα, ζώντα ψάρια, ορυκτά
αποθέματα) για τον προσδιορισμό κατάλληλων έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της ποσότητας
αυτών.
4.4.3 Όταν, κατ’ απόλυτη επιλογή της οντότητας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης
παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αγαθών, η διενέργεια φυσικής καταμέτρησης στο τέλος της
περιόδου αναφοράς (ημερομηνία ισολογισμού) δύναται να αντικαθίσταται από τη λειτουργία αξιόπιστου
συστήματος κυλιόμενων απογραφών για διαφορετικές κάθε φορά ομάδες αποθεμάτων στη διάρκεια της
περιόδου, ώστε συνολικά να παρέχεται η απαιτούμενη διασφάλιση περί της αξιοπιστίας των ποσοτήτων
των αποθεμάτων.
4.4.4 Ορισμένες έμμεσες τεχνικές παρακάμπτουν τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων
και προσδιορίζουν κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων,
περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων. Άλλες τεχνικές
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποσότητας του τελικού αποθέματος, και ακολουθεί η επιμέτρηση
ως ξεχωριστή διαδικασία.
Ενδεικτικά παραδείγματα έμμεσων τεχνικών
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Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους
πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέματος. Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται, με διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες
ειδών που πωλούνται λιανικά με σχετικά σταθερά ποσοστά κέρδους επί της τιμής κτήσεως.
Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σύμφωνα με το κατωτέρω γενικό παράδειγμα (ποσά σε ευρώ)

Κόστος

Αξία Λιανικής

Αρχικό απόθεμα

100,00

130,00

Αγορές περιόδου

1.230,00

1.586,70

Σύνολο προς πώληση

1.330,00

1.716,70

Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής)

-1.200,00

Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής

516,70

Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής =[1-(1.330/1.716,70)]

0,2253

Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)]

400,29

Σημειώσεις.
1. Στο ανωτέρω παράδειγμα, το αρχικό απόθεμα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη σύνθεση –
ποσοστό μικτού κέρδους.
2. Το ποσό του αρχικού αποθέματος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής έχει προκύψει
πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης με το ποσοστό μικτού κέρδους.
Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της
περιόδου σε περιπτώσεις που η μέθοδος της φυσικής καταμέτρησης είναι πρακτικά αδύνατη, όπως για
παράδειγμα η μέτρηση της ποσότητας της ιχθυομάζας των ιχθυοτροφείων. Με βάση την μέθοδο αυτή, η
αρχική ποσότητα ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό εκτροφής, μετατρέπεται σε κάθε ημερομηνία
που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και ιχθυομάζα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες,
όπως τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ιχθύων, τις
αναλωθείσες ιχθυοτροφές και τα ποσοστά θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα της μεθόδου επαληθεύονται
εκ των υστέρων κατά την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση).
Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα
Σε περίπτωση αποθεμάτων παρεμφερούς είδους, μεγάλου αριθμού και μικρής διαφοράς αξίας ανά
τεμάχιο μεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταμέτρηση να γίνεται σε γενικές κατηγορίες και με τη χρήση
μέσης τιμής, εφόσον δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις .»

Σημειώνεται ότι παρεμφερείς διατάξεις για την απογραφή ήταν και στον ΚΦΑΣ στις
παραγράφους 10α και 20 του άρθρου 4, αντίστοιχα για τα διπλογραφικά και απλογραφικά
βιβλία.
Παράγραφος 5. Αρχείο (βιβλίο) αποθεμάτων τρίτων.
Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο
στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και
διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί η παράγραφος 4.5.1 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2015,που έχει ως εξής.
«4.5.1 Καθιερώνεται η υποχρέωση της οντότητας για παρακολούθηση κατ’ είδος και ποσότητα,
διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, των αποθεμάτων τρίτων. Η διάταξη αναφέρεται σε εμπορεύσιμα
αγαθά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές
φιάλες, κλπ.). Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει
από οποιοδήποτε τηρούμενο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται φυσική καταμέτρηση των σχετικών
αποθεμάτων. Θεσπίζεται μόνο η υποχρέωση παρακολούθησης αυτών των αποθεμάτων, ώστε η
οντότητα να δύναται να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται στην κατοχή
της (για παράδειγμα, τηρώντας με τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων και εκδιδόμενων
παραστατικών διακίνησης ή ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία).»

Παράγραφος 6. Αρχείο (βιβλίο) λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
Παράγραφος 7. Αρχείο (βιβλίο) λογαριασμών καθαρής θέσης.
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Παράγραφος 8. Αρχείο (βιβλίο) λογαριασμών υποχρεώσεων.
Παράγραφος 9. Αρχείο (βιβλίο) περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα.
Σημείωση. Τα αρχεία των παραγράφων 6, 7 και 8, με βάση το άρθρο 30 παρ. 1β δεν
τηρούνται από τις οντότητες του άρθρου 1 παρ. 2γ.
Παράγραφος 10. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, οι πληροφορίες του άρθρου
αυτού μπορούν να παρέχονται από άλλα αρχεία ή από συνδυασμό αρχείων.
Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η διοίκηση της οντότητας έχει
την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών
αρχείων, για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών. Το
λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία:
α) Τηρούνται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα.
β) Συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του νόμου.
γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το λογιστικό σύστημα πρέπει
να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, που έχει γνώσεις και εμπειρία, μέσα σε εύλογο
χρόνο να αντιλαμβάνεται τη δομή και τη λειτουργία των τηρούμενων αρχείων.
Παράγραφος 4. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης της οντότητας, υπογράφονται
από το εξουσιοδοτημένο μέλος της, όπως και από τον υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξή
τους. Σύμφωνα μάλιστα με την παράγραφο 5.4.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, στόχος της
διάταξης αυτής είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη
σχετικής ευθύνης.
Παράγραφος 5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, κάθε συναλλαγή και γεγονός
που καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της οντότητας πρέπει να τεκμηριώνεται με
κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια), που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή.
Παράγραφος 6. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, ο συναλλασσόμενος με την
οντότητα ή τρίτος που εκδίδει παραστατικά της οφείλει να τα αποστέλλει σε επαρκή χρόνο,
για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.
Παράγραφος 7. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα εφαρμόζει
κατάλληλες δικλείδες για:
α) Τη διασφάλιση αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για
κάθε συναλλαγή.
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων.
(5)
(6)
γ) Τη διασφάλιση της αυθεντικότητας
των παραστατικών, της ακεραιότητας
του
περιεχομένου και της προέλευσής τους.
Σημείωση. Ειδικά για τον τρόπο καταχώρησης των εσόδων και εξόδων στα λογιστικά βιβλία
παραθέτουμε τις θέσεις των παραγράφων 5.7.3 και 5.7.4 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
«5.7.3. Από τη διάταξη της περ. β’ της παρ. 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας
δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον
ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία,
καταστάσεις κ.λπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας
οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.
5.7.4. Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν
απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του
άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παρ. 8 και 9
του άρθρου 12) η σχετική καταχώριση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά
περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος
πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά
περίπτωση).»

Παράγραφοι 8 και 9. Με τις παραγράφους αυτές ορίζονται ότι για τις διακινήσεις των
αποθεμάτων (όχι των παγίων) παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων και για οποιοδήποτε
σκοπό (όχι μόνο λόγω πώλησης), η οντότητα πρέπει να έχει κατάλληλες δικλίδες και να
υπάρχουν τα παραστατικά της διακίνησης ή πώλησης.
Ειδικότερα:
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Κατά την παράγραφο 8, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα
παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, ανεξάρτητα αν έχουν τιμολογηθεί ή όχι.
Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν παραστατικά διακίνησης.
Τα παραστατικά της διακίνησης (συνοδευτικά) μπορεί να φέρουν κατά την ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014 παρ. 5.8.1, οποιοδήποτε τίτλο «Δελτίο Αποστολής», «Παραστατικό
Διακίνησης», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη
τιμολογηθέντων αποθεμάτων», «Συγκεντρωτικό Δελτίο Διακίνησης», κ.λπ.
Το περιεχόμενο, δηλαδή τα δεδομένα που αναγράφονται στο παραστατικό διακίνησης είναι τα
εξής:
α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του αποστολέα και
του παραλήπτη
β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών, και κατά τη θέση της Εγκυκλίου
παράγραφος 5.8.5, αναλυτικά και
γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση
Κατά τη θέση της Εγκυκλίου παράγραφος 5.8.5,αναγράφεται ακόμη η διεύθυνση στην οποία
παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του παραλήπτη.
Στην παράγραφο 5.8.2 της Εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού
διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη
διακίνησή τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης.
Επίσης, κατά τη θέση της παραγράφου 5.8.6 της Εγκυκλίου το παραστατικό διακίνησης
μπορεί να εκδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή, με εφαρμογή όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και
15.
Έτσι, με βάση την παράγραφο 8, για τις διακινήσεις των αποθεμάτων ουσιαστικά
επαναφέρεται το Δελτίο Αποστολής.
Είναι γνωστό ότι για το έτος 2014 μέσω της ΑΥΟ ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ Β'
54/16.1.2014) προβλέπονταν η έκδοση δικαιολογητικού εγγράφου μόνο των μη
τιμολογηθέντων αποθεμάτων και κατά την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1023/20.1.2014 το έγγραφο αυτό
μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Δελτίο Αποστολής», «Παραστατικό Διακίνησης», κ.λπ.
Η διαφορά μεταξύ του Δελτίου Αποστολής α) της ΑΥΟ ΠΟΛ.1286/2013 και αυτού β) της
παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) είναι ότι στην α' περίπτωση
εκδίδονται μόνο σε περίπτωση διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ενώ στην β'
περίπτωση εκδίδεται σε κάθε διακίνηση αποθεμάτων.
Κατά την παράγραφο 9, οι υποχρεώσεις της παραγράφου 8 εκπληρώνονται όταν η
οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα
τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώνει
τις διακινήσεις των αποθεμάτων.
Όταν η οντότητα παραλαμβάνει αποθέματα χωρίς στοιχείο διακίνησης ή πώλησης, καταχωρεί
τις πληροφορίες της περίπτωσης α’ και γ’ της παραγράφου 8 σε αρχείο και κατά τη θέση της
παραγράφου 5.8.9 της Εγκυκλίου, μπορεί να εκδώσει σχετικό παραστατικό με τα στοιχεία
αυτά και αντίγραφο αυτού του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες να αποστείλει στο
εμπλεκόμενο μέρος.
Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος, που ρυθμίζουν οι διατάξεις των
παραγράφων 8 και 9,των αρκετών διευκρινιστικών θέσεων, αλλά και των 20 περιπτώσεων
εξαίρεσης έκδοσης παραστατικού διακίνησης, κατά την παράγραφο 5.8.4 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014 (θέσεις οι οποίες περίπου υπήρχαν και στο παρελθόν, είτε κυρίως μέσω του
ΚΒΣ είτε μέσω του ΚΦΑΣ), κρίνεται σκόπιμο οι παράγραφοι 5.8.1 έως 5.9.11 της Εγκυκλίου
αυτής να παρατεθούν αυτούσιες.
«Παράγραφος 8
5.8.1. Η παράγραφος αυτή θέτει ιδιαίτερους κανόνες για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων
και αποστελλόμενων αποθεμάτων, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Η έννοια των αποθεμάτων
παρατίθεται στο Παράρτημα Α. Η οντότητα απαιτείται να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε στη
διάρκεια του χρόνου, τις για οποιοδήποτε σκοπό, διακινήσεις αγαθών, απευθείας ή μέσω τρίτου. Το
παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο, ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο,
όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων»,
«Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης» κ.λπ.
5.8.2. Το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται, σε κατάλληλο χρόνο, για την αποστολή ή την παράδοση ή
τη διακίνηση των αποθεμάτων, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και
διαφυλάσσεται από τους αντισυμβαλλόμενους, πλην των ιδιωτών. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού
διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή
τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης. Επί ηλεκτρονικής
έκδοσης παραστατικού απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του στοιχείου στη διάρκεια της
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διακίνησης για ελεγκτικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται
ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του πωλητή ή οποιουδήποτε
τρίτου.
5.8.3. Στην ειδική περίπτωση διακίνησης αγαθών και διανομής αγαθών, που η παραδιδόμενη ποσότητα
καθορίζεται από τον παραλήπτη μετά την έναρξη της διακίνησης, στο εκδιδόμενο στοιχείο διακίνησης,
στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι» («Συγκεντρωτικό
δελτίο διακίνησης»). Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση
είτε άμεσα τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών πωλήσεων), είτε παραστατικά
διακίνησης αποθεμάτων είτε τηρείται αρχείο με τις απαιτούμενες πληροφορίες (είδος και ποσότητα) των
παραδιδόμενων αγαθών, κατά παραλήπτη. Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων
δύναται να εκδίδεται σχετικό παραστατικό στο οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των
επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο
αρχικό παραστατικό, είτε να ενημερώνεται σχετικό αρχείο.
5.8.4. Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες
βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο.
β) Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα
κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της
ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας.
γ) Παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος
ΦΠΑ, εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (οντότητα). Στην
περίπτωση αυτή αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό.
δ) Ειδικά, για την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες - παραγωγούς
(κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ,
δύναται να εκδίδεται από τις παραλαμβάνουσες οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται να
καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο (κατάσταση) με την παραλαβή του γάλακτος, τα στοιχεία των
εμπλεκομένων μερών, την ποσότητα και το είδος (ζωική προέλευση) του διακινούμενου γάλακτος,
καθώς και την ημερομηνία που γίνεται η διακίνηση. Για τις ανάγκες της οντότητας που παραδίδει το
γάλα, δίνεται από την παραλαμβάνουσα οντότητα αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης ή άλλη
δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο.
ε) Τα οριζόμενα στην παρ. δ’ έχουν εφαρμογή και σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής διαφόρων
αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα.
στ) Για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών - αγροτών προς τα ελαιοτριβεία
για έκθλιψη, δεδομένου ότι η μεταφορά ελαιοκάρπου παρουσιάζει ιδιομορφίες (δυσχέρειες στη
συγκέντρωση, άγνωστο βάρος, μεταφορά με διάφορα μεταφορικά μέσα κ.λπ.).
ζ) Διακίνηση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39, μεταξύ
των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις
ρυθμίσεις αυτού του νόμου, δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή)
των αποθεμάτων τους.
η) Διακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώληση τους) και
διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν γι'
αυτήν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις
εγκαταστάσεις της.
θ) Διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών.
ι) Διακίνηση αγαθών που δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, για τον παραλήπτη ή
για κάποιον τρίτο, διαζευκτικά ή αθροιστικά και η διάθεσή αυτών αυτούσιων ή μη, δεν επιφέρει κανένα
έσοδο. Δεν εκδίδεται δηλαδή, το εν λόγω στοιχείο για τη διακίνηση άχρηστων ή ακατάλληλων
εμπορευμάτων, προϊόντων ή υπολειμμάτων (π.χ. περισυλλογή και διακίνηση προς καταστροφή ή
ανακύκλωση, ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωματώνουν καμία
εμπορευματική αξία), σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωματερές κ.λπ.).
ια) Διακίνηση των αποθεμάτων τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις
διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας.
ιβ) Διακίνηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από λιανοπωλητές που διαθέτουν τα εμπορεύματά
τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, σε παζάρια και στο πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι
πωλητές - κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό
την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους τα παραστατικά αγορών των αποθεμάτων τους (επισημαίνεται
ότι, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές
αγορές).
ιγ) Διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και
διεκπεραίωση των εργασιών τους.
ιδ) Διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛΤΑ και τους συνδρομητές από τις επιχειρήσεις
έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών.
ιε) Διακίνηση για επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών στο
Δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται στους ασφαλισμένους.
ιστ) Διακίνηση υλικών εκσκαφής (μπάζα) είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα φορτηγά ή οχήματα τρίτου,
καθόσον τα είδη αυτά δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων.
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ιζ) Διακίνηση (α) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρου κ.λπ.) από κατασκευαστικές
οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες οντότητες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, (β)
μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας
και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές οντότητες και (γ) πέτρας,
χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη
και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.
ιη) Διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών των εν
λόγω γραφείων με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους.
ιθ) Σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας
ιι) Διακίνηση κενών ειδών συσκευασίας.*
* Σημείωση. Η περίπτωση αυτή (ιι) προστέθηκε με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1024/2015
5.8.5. Περιεχόμενο παραστατικού διακίνησης: Στο περιεχόμενο του στοιχείου διακίνησης,
αναφέρονται κατ' ελάχιστο, οι εξής πληροφορίες: α) πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η
διεύθυνση και ο ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων
αγαθών αναλυτικά και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. Οίκοθεν νοείται ότι αναγράφεται η
διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του
παραλήπτη. Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής, μεταξύ άλλων, της ώρας
παράδοσης ή αποστολής, του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου,
του τόπου αποστολής και του τόπου προορισμού κ.λπ. χωρίς να συνιστά παράβαση η αναγραφή
οποιουδήποτε επιπλέον περιεχομένου. Ωστόσο, η εμπλεκόμενη οντότητα έχει σε κάθε περίπτωση την
υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς τη διακίνηση των αποθεμάτων της.
5.8.6. Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή: Το παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων, μπορεί να εκδίδεται
σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον με κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος έκδοσης αυτού είναι
πριν από την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων (π.χ. αποστολή δελτίου αποστολής στον
παραλήπτη στο σώμα ηλεκτρονικής επιστολής - e-mail). Για την έκδοση, σε ηλεκτρονική μορφή, του
στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στα άρθρα 14 και 15 του
παρόντος νόμου περί ηλεκτρονικού τιμολογίου και αυθεντικότητας, ακεραιότητας και αναγνωσιμότητάς
του. Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων μπορεί να
διενεργείται και μέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης, το στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων
ως συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε
οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση
που αυτό απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να παραδίδεται,
ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογη εφαρμογή υπάρχει και όταν το τιμολόγιο
πώλησης υποκαθιστά το παραστατικό (δελτίο) διακίνησης.
5.8.7. Επισημαίνεται ότι όλες οι αποφάσεις για μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά
διαφορετικό τρόπο, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τους προϊσταμένους ΔΟΥ ή τους Επιθεωρητές βάσει
των εξουσιοδοτικών διατάξεων του προϊσχύσαντος ΚΒΣ ή του ΚΦΑΣ. παύουν να ισχύουν από 1.1.2015
και μετά.
Παράγραφος 9
5.9.1. Η παρ. 9 καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θέτει
η παρ. 8 για τις δικλίδες παρακολούθησης των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, η παρ. 9 ορίζει ότι
εκπληρώνεται η υποχρέωση της παρ. 8 όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα
παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά
περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι
σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Συνεπώς, δεν γεννάται υποχρέωση
ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία
(«βιβλίο αποθήκης»). Φυσικά, κάθε οντότητα δύναται (δεν υποχρεούται) να τηρεί ηλεκτρονικό ή
χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων για διαχειριστικούς σκοπούς. Το ότι ο νόμος
δεν επιβάλλει νομική υποχρέωση για τήρηση «βιβλίου αποθήκης» προκύπτει από το γεγονός ότι η
παράγραφος 9 εξειδικεύει με σαφήνεια τον τρόπο εκπλήρωσης της γενικής υποχρέωσης της
παραγράφου 8 και επιβεβαιώνεται από σχετική ρητή αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.
5.9.2. Η παρ. 9 ρυθμίζει επίσης την περίπτωση στην οποία η οντότητα παραλαμβάνει αποθέματα από
οποιονδήποτε (είτε υπόχρεο σε έκδοση στοιχείου διακίνησης ή πώλησης, είτε όχι) και για οποιοδήποτε
σκοπό (όπως αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, ή για
επεξεργασία κ.λπ.), τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης ή πώλησης για οποιοδήποτε
λόγο (ο αποστέλλων τα αγαθά αρνείται ή δεν είναι υπόχρεος σε έκδοση παραστατικού διακίνησης ή εκ
παραδρομής δεν εξέδωσε). Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ότι η οντότητα οφείλει να καταχωρεί σε
κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παρ. 8α’ έως και 8γ’, αμελλητί με την παραλαβή
των αποθεμάτων. Για τη σχετική παραλαβή, η οντότητα δύναται να εκδώσει σχετικό παραστατικό με τα
εν λόγω στοιχεία και να αποστείλει αντίγραφο αυτού του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες στο
εμπλεκόμενο μέρος. Στην περίπτωση παραλαβής πωληθέντων αγαθών που επιστρέφονται από τον
αγοραστή χωρίς να συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται,
εναλλακτικά, να εκδώσει άμεσα πιστωτικό παραστατικό πώλησης.
5.9.3. Οίκοθεν νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την παραλαβή αποθεμάτων διαπιστώνονται
πλεονάσματα ή ελλείμματα σε σχέση με τις ποσότητες που αναφέρονται (κατά περίπτωση) στο
παραστατικό διακίνησης ή στο τιμολόγιο πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τα ορθά
δεδομένα για τις πληροφορίες της παρ. 8α’ έως και 8γ’ ή εκδίδει σχετικό παραστατικό. Η οντότητα
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διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ή αποστέλλει αντίγραφο του εν λόγω παραστατικού στο
εμπλεκόμενο μέρος για δική του ενημέρωση.
5.8.11. Η αναφορά της παρ. 9 σε υποχρέωση τήρησης των αποδείξεων λιανικής σε καμία περίπτωση
δεν εισάγει υποχρέωση αναγραφής του είδους και της ποσότητας των διακινούμενων αγαθών σε αυτές.
Άλλωστε, το περιεχόμενο των αποδείξεων λιανικής πώλησης αναφέρεται περιοριστικά στην παρ. 2 του
άρθρου 12 και δεν περιλαμβάνει το είδος και την ποσότητα των διακινούμενων αγαθών, σύμφωνα και
με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Στην προκείμενη περίπτωση, η αναφορά στις «αποδείξεις λιανικής», για
όσες οντότητες πωλούν αγαθά λιανικώς, έχει την έννοια ότι η εμπλεκόμενη οντότητα δύναται να
τεκμηριώνει τα αποθέματα που κατέχει με τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια (χονδρικής) που
εκδίδει ή λαμβάνει, καθώς επίσης και με το σύνολο των πωλήσεων λιανικής χρησιμοποιώντας έμμεσες
προσεγγιστικές ελεγκτικές τεχνικές. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί, κατά προσέγγιση, η αξία
κτήσης των πωληθέντων λιανικώς αποθεμάτων με βάση ένα γενικό (μέσο) ποσοστό μικτού κέρδους,
ώστε να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση της διακίνησης των αποθεμάτων.»

Παράγραφος 10. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, από το τηρούμενο λογιστικό
σύστημα πρέπει να παρέχονται (αναλυτικά, και σε σύνοψη) όλα τα δεδομένα και
πληροφορίες ώστε να είναι ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων σε
οποιοδήποτε έλεγχο.
Παράγραφος 11. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, στα τηρούμενα λογιστικά
αρχεία (βιβλία) καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού.
Παράγραφος 12. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, μετά την οριστικοποίηση των
εγγραφών στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) επιτρέπεται η αλλαγή με την προϋπόθεση ότι το
αρχικό περιεχόμενο των αρχείων και η ημερομηνία που έγινε η αλλαγή μπορεί να
προσδιοριστούν με ασφάλεια.
Κατά την παράγραφο 5.12.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, η διόρθωση μπορεί να γίνει με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. αντιλογισμός ή χρήση αρνητικών εγγραφών).
Παράγραφος 13. Η παράγραφος αυτή ορίζει τη συγχώνευση ή συνένωση λογιστικών
αρχείων. Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν στον ΚΦΑΣ στο άρθρο 2 παρ. 6.
Παράγραφος 14. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία (βιβλία
και στοιχεία) πρέπει να είναι διαθέσιμα στα ελεγκτικά όργανα εντός ευλόγου χρόνου από
σχετική ειδοποίηση.
Σημειώνεται ότι πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία προβλέπουν και οι διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως και για πληροφορίες από τον φορολογούμενο το
άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόμου.
Παράγραφος 17. Με την παράγραφο 17 ορίζεται ότι, η οντότητα πρέπει να παρέχει
στα ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί μετάφραση των αρχείων δηλ. των στοιχείων κατά το
άρθρο 3 παρ. 7, που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και σε ξένο νόμισμα, στην ελληνική
γλώσσα και στο εθνικό νόμισμα, εντός ευλόγου χρόνου.
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν στον ΚΦΑΣ στο άρθρο 2 παρ. 2, τέταρτο
εδάφιο.
Παράγραφος 18. Με τη παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα έχει τη δυνατότητα
να αναθέτει την τήρηση του λογιστικού της συστήματος (μερικώς ή ολικώς) ή τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικό λογιστή) και όπως τονίζεται
στην παρ. 5.18.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, χωρίς τυπικές ή άλλες προϋποθέσεις. Στην
περίπτωση ανάθεσης η οντότητα δεν απαλλάσσεται από σχετική ευθύνη για τα λογιστικά
αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παράγραφος 19. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα χρησιμοποιεί
τρίτο πρόσωπο για εκπλήρωση των υποχρεώσεών της το πρόσωπο αυτό, σε ελέγχους, έχει
τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας με το ελεγκτικό όργανο που έχει και η οντότητα. Σε μη
συνεργασία του τρίτου προσώπου με το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσεται η οντότητα από
της σχετικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Παράγραφος 1. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι, ο χρόνος ενημέρωση των λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:
α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό η ενημέρωση γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα.
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 4 παρ. 12α.
β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό η ενημέρωση γίνεται το αργότερο μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 4 παρ. 18.
γ) Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση γίνεται μέσα στον απαιτούμενο χρόνο για τη σύνταξη
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσιες τις θέσεις των παραγράφων 6.1.1 - 6.1.4 της
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των βιβλίων όταν έχουμε διαφορετική
λογιστική και φορολογική βάση.
«6.1.1. Η ενημέρωση των βιβλίων στα χρονικά όρια που θέτει η παράγραφος αυτή αφορά την
καταχώριση των εκδιδόμενων και λαμβανόμενων παραστατικών. Η υποχρέωση του άρθρου αυτού
εκπληρούται όταν η οντότητα καταχωρεί εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων, από τη λήξη του μήνα ή
τριμήνου κατά περίπτωση, είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική βάση, κατά την παρ. 5 του άρθρου 3.
Εξυπακούεται ότι η καταχώριση λογιστικής και φορολογικής φάσης δύναται να πραγματοποιείται και
ταυτόχρονα, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 6.
6.1.2. Όταν εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων καταχωρείται, κατ' επιλογή της οντότητας, μόνο η μία
εκ των δύο βάσεων (είτε η λογιστική είτε η φορολογική), η παρακολούθηση της άλλης βάσης δύναται να
γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για την σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. Για παράδειγμα,
μια οντότητα που συντάσσει ισολογισμό, δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόμενα
και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τα λογιστικά πρότυπα (Ελληνικά
ή ΔΠΧΑ, κατά περίπτωση), δηλαδή με τη λογιστική τους βάση (αξία). Στην περίπτωση αυτή πληρούται η
εκ του νόμου υποχρέωση και η εν λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό
της σύστημα και τη φορολογική βάση.
6.1.3. Εναλλακτικά, η ίδια οντότητα δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόμενα και
λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, δηλαδή
με την φορολογική τους βάση. Στην περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόμου υποχρέωση και η εν
λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστημα και τη λογιστική βάση
6.1.4 Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία κατά τη διάρκεια της περιόδου,
του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, κατά την με οποιοδήποτε τρόπο ανάλωσή τους (πώληση,
δωρεάν παράδοση, καταστροφές κλπ). Το κόστος κτήσης των αναλωθέντων αποθεμάτων της
περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών ή απωλειών, μπορεί να προσδιορίζεται
συγκεντρωτικά, από τα στοιχεία των τηρούμενων αρχείων, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»

Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, ο προσδιορισμός της
ποσότητας των αποθεμάτων γίνεται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των
δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της οντότητας. Δηλαδή ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή)
καθορίζεται από τα πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας
του ποσοτικού προσδιορισμού των αποθεμάτων στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς
(ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία ισολογισμού), όπως τονίζεται στην παράγραφο
6.2.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
Περαιτέρω στις παραγράφους 6.2.2 - 6.2.4 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται ότι:
«6.2.2. Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η
οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο
αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις που η οντότητα
εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές στον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων της απογραφής, η
σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται με αξιοπιστία και σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της
περιόδου (π.χ. προσδιορισμός ιχθυόμαζας ιχθυοτροφείων). Τέλος, σημειώνεται ότι όταν εφαρμόζεται η
μέθοδος της λιανικής (retail method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων και η
εκτίμηση της αξίας του τελικού αποθέματος δύναται επίσης να γίνεται με ασφάλεια σε χρόνο
απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου.
6.2.3. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός
των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες
της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
περιόδου.
6.2.4. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής παρ. 4 του
άρθρου 4, δύνανται να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της ποσότητας (και όχι και της επιμέτρησης)
των αποθεμάτων της 31.12.2014, δεδομένου άλλωστε ότι η απογραφή λήξης της 31.12.2014 είναι η
απογραφή έναρξης την 1.1.2015.»

Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ολοκληρώνεται μέσα σε:
α) Έξι (6) μήνες από τη λήξη της περιόδου ή
β) Το χρονικό όριο εκπλήρωσης φορολογικών ή άλλων νομοθετικών υποχρεώσεων.
Άρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία
διαφυλάσσονται τουλάχιστον:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
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β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Για παράδειγμα τέτοια νομοθεσία είναι το
άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ), όπου καθορίζονται και ειδικές (άλλες) περιπτώσεις
τήρησης βιβλίων και στοιχείων πέραν των 5 ετών.
Σημείωση. Για τον τόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων από τις διατάξεις δεν υπάρχει
πρόβλεψη. Όμως στην παράγραφο 7.1.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται ότι:
«7.1.2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και διαφύλαξης των βιβλίων
και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και
κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται
στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα νομοθετήματα
δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
(σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4174/2013).»

Σημείωση.
α) Ειδικά για το χρόνο διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων βλέπετε σχετικά στο άρθρο 13
στην ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.
β) Για το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ
στο άρθρο 9 παρ. 5.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία
διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, δηλ. έντυπη ή ηλεκτρονική, με την προϋπόθεση
εμφάνισης, εκτύπωσης ή αναπαραγωγής των για διευκόλυνση του ελέγχου.
Στις παραγράφους 7.2.2 και 7.2.3 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, εν προκειμένω, διευκρινίζεται:
«7.2.2. Παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που αρχικά δημιουργούνται
σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της
εκάστοτε τρέχουσας περιόδου.
7.2.3. Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων
λογιστικών αρχείων (βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31.12.2014. Η δυνατότητα
αυτή παρέχεται επίσης και για τα παραστατικά (στοιχεία) με ημερομηνία έκδοσης πριν την 1.1.2015
αλλά δεν παρέχεται για τα τηρούμενα μέχρι 31.12.2014 βιβλία.»

Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη με την παράγραφο 2 ήταν και στον ΚΦΑΣ στο άρθρο 9
παρ. 6.
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, ειδικά για τα τιμολόγια
διαφυλάσσοντας επιπλέον τα δεδομένα διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Παραστατικά πωλήσεων καθορίζονται τα τιμολόγια πώλησης και οι αποδείξεις
λιανικής πώλησης. Για τα τιμολόγια αναφέρονται τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 14 και 15 και για τις
αποδείξεις λιανικής πώλησης τα άρθρα 12 και 13.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχες διατάξεις στον ΚΦΑΣ, για τα τιμολόγια, ήταν το άρθρο 6 και το
άρθρο 2 παρ. 5, ενώ για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ήταν το άρθρο 7.
Α. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τιμολογίων των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Α.Σ.
1. Η όλη δομή των τιμολογίων, με τις νέες διατάξεις, είναι προσαρμοσμένη με την Οδηγία
2006/112/ΕΕ.
2. Τα θέματα των τιμολογίων ρυθμίζονται με 6 άρθρα, ενώ στον ΚΦΑΣ κυρίως με ένα άρθρο
(άρθρο 6) και για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο με την παράγραφο 5 του άρθρου 2.
3. Με τις νέες διατάξεις τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται και για τη λιανική πώληση. Αυτό
προκύπτει από:
α) Τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 1 «Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται
από την οντότητα για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών», δηλαδή ανεξαρτήτως
συμβαλλομένων προσώπων (οντότητες ή ιδιώτες).
β) Το άρθρο 12 παρ. 1 «Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές
μπορεί να εκδίδεται στοιχεία λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη
παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8».
γ) Το άρθρο 12 παρ. 7 «Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές
έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά
τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση».
δ) Το άρθρο 12 παρ. 8 «Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή
τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών…»
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ε) Το άρθρο 13, πρώτο εδάφιο «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο)
εκδίδεται».
4. Προβλέπεται η έκδοση συμπληρωματικού/διορθωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο
8 παρ. 3.
5. Προβλέπεται αρίθμηση των στοιχείων (άρθρο 9 παρ. 1β').
6. Με τις νέες διατάξεις σε παροχές υπηρεσιών μπορεί να γίνεται παραπομπή σε άλλα
έγγραφα, δηλ. συμβάσεις, συμφωνίες, κ.λπ. (άρθρο 9 παρ. 1στ').
7. Προβλέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου (άρθρο 10 παρ. 1 και 2).
8. Προβλέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου (άρθρο 10 παρ. 3), ως τέτοιο τιμολόγιο
θα μπορούσε να θεωρηθεί το τιμολόγιο των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων-υπηρεσιών του
άρθρου 6 παρ. 2 του ΚΦΑΣ.
9. Αλλάζει ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Το τιμολόγιο εκδίδεται πλέον μέχρι την 15η
ημέρα του επόμενου μήνα τόσο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όσο και της
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (άρθρο 11 παρ. 2α) και χωρίς περιορισμό για τα τέλη της
φορολογικής περιόδου.
Έτσι με τις νέες διατάξεις εάν η παράδοση των αγαθών γίνει την 1η του μηνός το τιμολόγιο
μπορεί να εκδοθεί σε 45 ημέρες, δηλ. μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ενώ εάν η
παράδοση γίνει την 30η ημέρα του μήνα το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί σε 15 ημέρες, δηλ.
μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.
Με τις προηγούμενες διατάξεις του ΚΦΑΣ (άρθρο 6 παρ. 4) το τιμολόγιο μπορούσε να
εκδοθεί:
- Σε πώληση αγαθών, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και
όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
- Σε παροχή υπηρεσίας, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και όχι πέραν της
διαχειριστικής περιόδου.
Ειδικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 τρίτο εδάφιο του ΚΦΑΣ, για τις
ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του
Ν.2859/2000 (ΦΠΑ), τι τιμολόγιο εκδίδονταν το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου
μήνα της παράδοσης ή αποστολή των αγαθών και μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των
συμβαλλομένων.
10. Δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου για επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ. που
προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ΚΦΑΣ. Θέση πλέον υπάρχει στην
παράγραφο 8.1.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
11. Δεν υπάρχουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 16 του ΚΦΑΣ (εξομοίωση με τιμολόγια σε
συμβόλαια
μεταβίβασης
ακινήτων,
λογαριασμοί
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ,
τραπεζικές,
χρηματιστηριακές εργασίες, κ.λπ.), που όμως οι διατάξεις έμμεσα γίνονται δεκτές μερικώς,
μέσω της παραγράφου 8.3.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, ερμηνεύοντας η εγκύκλιος αυτή την
παράγραφο 4 του άρθρου 8.
12. Δεν υπάρχει διαφορετικός χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε αγορά ηρτημένων καρπών, που
προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14, τέταρτο εδάφιο του ΚΦΑΣ.
13. Δεν καθορίζεται χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου. Το θέμα αυτό διευκρινίζεται
στην παράγραφο 11.2.10 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
Τέλος, σημειώνουμε ότι, πέρα των διαφοροποιήσεων κατά τα λοιπά οι νέες διατάξεις των
τιμολογίων είναι περίπου αυτές του άρθρου 6 και του άρθρου 2 παρ. 5 του ΚΦΑΣ, όχι όμως
πλήρεις και απόλυτα σαφείς, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τις διευκρινιστικές θέσεις
της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, που υπάρχουν σε αρκετές παραγράφους.

Β. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αποδείξεων λιανικής πώλησης των Ε.Λ.Π. και του
Κ.Φ.Α.Σ.
1. Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης σε ιδιώτες καταναλωτές,
δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδεται τιμολόγιο (άρθρο 12 παρ. 1), ενώ με τις προηγούμενες
διατάξεις του ΚΦΑΣ (άρθρο 7 παρ. 1) ήταν υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης λιανικών
συναλλαγών, σε πώληση ή παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα.
2. Προβλέπεται η αρίθμηση των στοιχείων (άρθρο 12 παρ. 2β).
3. Προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού στοιχείου λιανικής πώλησης σε περίπτωση εκπτώσεων,
επιστροφών (άρθρο 12 παρ. 4), ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις του ΚΦΑΣ (άρθρο 7 παρ.
2α) προβλέπονταν η έκδοση απόδειξης επιστροφής σε περίπτωση επιστροφής του αγαθού
και όταν η αξία του επιστρεφόμενου αγαθού, ήταν πάνω από 30 ευρώ αναγράφονταν το
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ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, ενώ με τις νέες διατάξεις το ποσό ορίζεται στα
50 ευρώ και τα στοιχεία του πελάτη καταχωρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο, ενώ κατά τη θέση της
παραγράφου 12.4.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 τα στοιχεία του πελάτη μπορεί να
αναγράφονται στα πιστωτικά στοιχεία.
4. Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς
περιορισμό, με προηγούμενη συμφωνία (άρθρο 12 παρ. 7).
5. Προβλέπεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο για
περιστασιακές λιανικές πωλήσεις (άρθρο 12 παρ. 12).
6. Δεν προβλέπεται η έκδοση χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης για συναλλαγές
εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.1809/1988 (ΦΤΜ).
Σημειώνεται ότι, η περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ήδη στην ΑΥΟ ΠΟΛ.
1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3/Α’/5.1.2015) παρ.4β,με την οποία Απόφαση απαλλάσσονται
ορισμένες οντότητες από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών.
7. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης καθορίζεται περιοριστικά με την
παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών (άρθρο 12 παρ. 1α, πρώτο εδάφιο) και
δεν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης σε έκδοση
παραστατικού διακίνησης (δελτίου αποστολής) μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με
ημερομηνία την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, που προέβλεπαν οι διατάξεις του
άρθρου 7 παρ. 4α, δεύτερο εδάφιο του ΚΦΑΣ.
8. Προβλέπεται η έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα
από την παράδοση των αγαθών, όταν αυτή (η παράδοση), γίνεται από τρίτον (άρθρο 13 παρ.
1α, δεύτερο εδάφιο). Όταν δηλ. έχουμε τριγωνική παράδοση από προμηθευτή ή από
αποθηκευτή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(7)

Άρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης
Κατ' αρχήν, πριν προχωρήσουμε στις κατ' ίδια επισημάνσεις των παραγράφων του
άρθρου 8, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι γενικές θέσεις της παραγράφου 8.1 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014, που αναφέρεται στο τιμολόγιο:
«8.1. Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού ενσωματώνουν στο εσωτερικό δίκαιο τις σχετικές ρυθμίσεις της
Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δίνεται ο ορισμός της έννοιας του τιμολογίου,
καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιμολογίου πώλησης και παρέχεται η δυνατότητα
έκδοσης τιμολογίου από άλλα πρόσωπα. Επίσης, παρέχεται απαλλαγή από την έκδοση τιμολογίου στο
δημόσιο και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δραστηριότητες ή πράξεις, που
πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Ακόμα, αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την τιμολόγηση (άρνηση έκδοσης τιμολογίου,
τιμολόγηση στην περίπτωση μη υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίου, πώληση αγαθών για λογαριασμό
τρίτου). Τέλος, ορίζεται ότι τα εκδοθέντα ή ληφθέντα τιμολόγια, αποτελούν μέρος των λογιστικών
αρχείων της οντότητας.»

Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο σε
κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, που γίνεται μέσα στη χώρα, σε χώρα της Ε.Ε.
ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε συναλλαγή που υπόκειται σε ΦΠΑ.
Επομένως τιμολόγιο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως των συμβαλλομένων προσώπων (οντότητες ή ιδιώτες), δηλαδή είτε πρόκειται
περί χονδρικής πώλησης είτε περί λιανικής, σε ιδιώτες καταναλωτές.
Για την χονδρική πώληση στην παράγραφο 8.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται:
«8.2. Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών δεν ορίζεται στις διατάξεις αυτές,
προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες καταναλωτές). Συνεπώς, εκδίδεται
τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή
ΝΠΔΔ ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ ή
εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.»

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι όταν έχουμε χονδρική πώληση ή παροχή υπηρεσίας
εκδίδεται υποχρεωτικά τιμολόγιο, ενώ όταν έχουμε λιανική πώληση ή παροχή υπηρεσίας σε
ιδιώτες καταναλωτές εκδίδεται προαιρετικά τιμολόγιο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το
άρθρο 12 παρ. 1, όπως σημειώθηκε και στις γενικές επισημάνσεις.
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη, για την έκδοση τιμολογίου, ήταν και στο άρθρο 6 παρ. 1
του ΚΦΑΣ, εκεί όμως ορίζονταν ότι το τιμολόγιο ουσιαστικά εκδίδονταν μόνο για τις χονδρικές
πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών.
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Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι, με τις προηγούμενες διατάξεις του ΚΦΑΣ άρθρο 6 παρ. 3,
προβλέπονταν η έκδοση τιμολογίου για τις εισπράξεις επιδοτήσεων, οικονομικών
ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων,
που από τις διατάξεις του άρθρου 8 δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση τιμολογίου. Έτσι, με
βάση την παράγραφο 8.1.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, «Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται
από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που καταβάλλει (π.χ. απόφαση
επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό,
την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).»

Παράγραφος 2. Με την παράγραφο ορίζεται ότι, κάθε έγγραφο, που έχει τις
πληροφορίες του τιμολογίου θεωρείται τιμολόγιο με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης
αποδέχεται το έγγραφο αυτό. Κατά τη θέση της παραγράφου 8.2.1 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014 η εξόφληση του τιμολογίου θεωρείται ως έμμεση αποδοχή του.
Σημειώνεται ότι παρεμφερής διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, άρθρο 6 παρ. 18.
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, κάθε έγγραφο ή μήνυμα που
τροποποιεί αρχικό τιμολόγιο και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σ' αυτό, θεωρείται
τιμολόγιο. Δηλαδή το τιμολόγιο αυτό είναι συμπληρωματικό ή διορθωτικό.
Παράδειγμα τιμολογίου της παραγράφου 3, κατά τη θέση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 (παρ.
8.3.1), είναι η περίπτωση όπου εκδίδεται συμπληρωματικό/διορθωτικό τιμολόγιο για
διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικό εκδοθέν τιμολόγιο (αναγραφή
μικρότερης αξίας σε σχέση με την ορθή).
Παράγραφος 4. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το τιμολόγιο, ως όρος, μπορεί
να υποκαθίσταται αναλόγως των πρακτικών που έχουν καθιερωθεί σε διαφόρους κλάδους
της οικονομίας.
Παραδείγματα διαφορετικής ονομασίας του τιμολογίου της παραγράφου 4, κατά τη θέση της
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 ( παρ.8.4.1 ), «είναι οι λογαριασμοί, φορτωτικές, τραπεζικά,
χρηματιστηριακά, ταχυδρομικά παραστατικά, παραστατικά που εκδίδονται στις περιπτώσεις είσπραξης
ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, καθώς και λοιπά έγγραφα τα
οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου».

Ουσιαστικά, μέσω της ΕΔΥΟ, καλύπτονται περίπου οι περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 16 του
ΚΦΑΣ.
Παράγραφος 5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ποια πρόσωπα εκδίδουν
τιμολόγιο. Έτσι κατά την παράγραφο αυτή το τιμολόγιο εκδίδεται:
Υποχρεωτικά: Από την οντότητα που πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες
Εναλλακτικά: Ύστερα από προηγούμενη συμφωνία, από:
- Τον λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών (αυτό-τιμολόγηση)
- Τρίτο πρόσωπο, εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή.
Στις περιπτώσεις αυτές η οντότητα έχει τις σχετικές ευθύνες και δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση για την έκδοση του τιμολογίου.
Σημειώνεται ότι, για τον εναλλακτικό τρόπο έκδοσης των τιμολογίων (αυτό-τιμολόγηση ή τρίτο
πρόσωπο), όμοιες περίπου αλλά πιο πλήρεις και σαφείς ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.
17 του ΚΦΑΣ.
Παράγραφος 6. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται
για εκπτώσεις, επιστροφές και άλλες διαφορές.
Άλλες διαφορές, κατά τη θέση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 (παρ. 8.6.1), «μπορεί να είναι η
διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού
αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης ΦΠΑ επί του αρχικά εκδοθέντος
τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού
τιμολογίου».

Σημειώνεται ότι, για το πιστωτικό τιμολόγιο, παρόμοιες ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.
13 του ΚΦΑΣ, αλλά πιο πλήρεις και σαφείς. Για παράδειγμα στο χρόνο έκδοσής του, που
στην παρ. 8.6.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, διευκρινίζεται ότι, το πιστωτικό τιμολόγιο
εκδίδεται από τον πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται για την
έκδοση των τιμολογίων. Δηλαδή, το πιστωτικό τιμολόγιο, κατά το άρθρο 11 παρ. 2, εκδίδεται
μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, σε επιστροφή αγαθών.
Για τον χρόνο έκδοσης γενικά, του πιστωτικού τιμολογίου, βλέπετε σχετική παράγραφο
11.2.10 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, που παρατίθεται πιο κάτω στο άρθρο 11.
Παράγραφος 7. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα τιμολόγια αποτελούν μέρος
των λογιστικών αρχείων της οντότητας, και κατά την αιτιολογική έκθεση τα παραστατικά των
συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων.
Παράγραφος 8. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν το τιμολόγιο εκδίδεται
από τρίτο πρόσωπο (αυτό-τιμολόγηση ή τρίτο) ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις
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πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των συναλλαγών. Με βάση τη θέση της
παραγράφου 8.8.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, «Η παροχή των σχετικών πληροφοριών δύναται να
γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατ' επιλογή των εμπλεκόμενων μερών, όπως αποστολή
συγκεντρωτικής κατάστασης εκδοθέντων τιμολογίων με τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αντιγράφων
των σχετικών τιμολογίων. Η παροχή της πληροφόρησης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή.»

Παράγραφος 9. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι
Νομαρχίες, οι Δήμοι-Κοινότητες και λοιποί Οργανισμοί του Δημοσίου απαλλάσσονται από την
έκδοση τιμολογίων, ακόμη και εάν εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές, κ.λπ., εκτός εάν
οι πράξεις υπάγονται σε ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι παρεμφερείς ήταν οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΚΦΑΣ.
Παράγραφος 10. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα
συναλλάσσεται ως αγοραστής με πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων,
τότε αυτή (η οντότητα) εκδίδει σχετικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο αναφέρει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Την επωνυμία, την διεύθυνση και τον ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών
ή η παροχή υπηρεσιών.
ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της
συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.
Στην παράγραφο αυτή δεν τιτλοφορείται το είδος του παραστατικού αυτού, όμως στην
παράγραφο 8.10.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται ότι: «από τη διάταξη δεν εισάγεται
ειδική ονομασία για το σχετικό παραστατικό το οποίο δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη
συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο (αγοράς), "τίτλος κτήσης", απόδειξη δαπάνης,
αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα. Το σχετικό παραστατικό
εκδίδεται στον καθοριζόμενο στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου χρόνο έκδοσης. Σημειώνεται επίσης ότι
ο αναφερόμενος όρος "έκταση" στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, μαζί με το σχετικό είδος, είναι
προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας της υπηρεσίας.»

Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν στο άρθρο 6 παρ. 5, πρώτο εδάφιο του ΚΦΑΣ.
Παράγραφος 11. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις, με αυτές της προηγούμενης παραγράφου, όταν συναλλάσσεται με άλλη
οντότητα που δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, και κατά την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 (παρ.
8.11.1), για το σύνολο ή μέρος της συναλλαγής.
Σημειώνεται ότι παρεμφερής ήταν η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5, δεύτερο εδάφιο του ΚΦΑΣ,
εκεί όμως επιβάλλονταν η γνωστοποίηση στη ΔΟΥ του αντισυμβαλλόμενου, ενώ στις νέες
διατάξεις δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
Παράγραφος 12. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, ο τρίτος που πωλεί αγαθά για
λογαριασμό της οντότητας (δηλ. ο αντιπρόσωπος) εκδίδει ο ίδιος το παραστατικό πώλησης
και εκδίδει επίσης σχετικό έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή με τις αναγκαίες πληροφορίες,που αποστέλλεται έγκαιρα στην οντότητα για την
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και κατά τη θέση της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014
(παρ. 8.12.2) ο αντιπρόσωπος μπορεί να αποστέλλει στην οντότητα αντίγραφα των
εκδιδόμενων τιμολογίων, αντί της σύνταξης και αποστολή συγκεντρωτικού εγγράφου
(εκκαθάρισης).
Σημειώνεται ότι παρόμοιες ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ΚΦΑΣ, αλλά πιο
πλήρεις και σαφείς.
Παράγραφος 13. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για τις πωλήσεις αγροτικών
προϊόντων από τρίτο (αντιπρόσωπο) για λογαριασμό του αγρότη παραγωγού, η εκκαθάριση
εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Σημειώνεται ότι όμοια διάταξη ήταν σε σχετικό εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του
ΚΦΑΣ, όπως το εδάφιο αυτό είχε προστεθεί με το άρθρο 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β1 παρ. 1 του Ν.4254/2014.
Άρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο 1 ορίζονται οι ενδείξεις (τα δεδομένα) που φέρει
υποχρεωτικά το τιμολόγιο. Οι ενδείξεις αυτές (10 στον αριθμό), που αναγράφονται
λεπτομερώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 και δεν κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν είναι
πάντως οι ίδιες που ορίζονταν και στις παραγράφους 9, 10, 11 και 17γ, τελευταίο εδάφιο του
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ΚΦΑΣ. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν με τις νέες διατάξεις είναι αυτές της
περίπτωσης β', δηλ. της αναγραφής του αύξοντα αριθμού των τιμολογίων για μία ή
περισσότερες σειρές και της περίπτωσης στ', δηλ. της μη αναγραφής του είδους και της
έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών όταν προκύπτουν από άλλα έγγραφα (συμβάσεις,
συμφωνητικά, κ.λπ.), στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί η παράγραφος 9.1.2 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014, για τις ενδείξεις των στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι 300
ευρώ: «9.1.2. Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές
πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι 300 ευρώ δύναται να αναγράφεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της παρ. (δ)* και (ε)** της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την
αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να
αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το
μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.»
_______________________
* (δ) ΑΦΜ του πελάτη
** (ε) Επωνυμία του πελάτη

Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, τα ποσά των τιμολογίων
εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, όμως τα ποσά των ΦΠΑ του τιμολογίου εκφράζονται
στο εθνικό νόμισμα,
Παράγραφος 3. Με την παραγραφή αυτή ορίζεται ότι, το τιμολόγιο δεν απαιτείται να
φέρει υπογραφή, μάλιστα στην παράγραφο 9.3.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται:
«9.3.1. Η παράγραφος ορίζει ότι, για τους σκοπούς αυτού του νόμου και σύμφωνα με την Οδηγία
2006/112/ΕΕ, το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη. Ωστόσο, η υπογραφή του
εκδότη επί του τιμολογίου μπορεί να απαιτείται από άλλη νομοθεσία ή να είθισται ως καθιερωμένη
επιχειρηματική πρακτική.»

Άρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, επιτρέπεται η έκδοση
απλοποιημένου τιμολογίου περιοριστικά σε 2 περιπτώσεις:
α) Όταν το ποσό του τιμολογίου είναι μέχρι 100 ευρώ και
β) Όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο του άρθρου 8 παρ. 3, δηλ.
συμπληρωματικό/διορθωτικό τιμολόγιο.
Παράγραφος 2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις εξής (5 στον
αριθμό) ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.
δ) Το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο
αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί στη συνέχεια η θέση της παραγράφου 10.2.2
της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, σύμφωνα με την οποία επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου
και στοιχεία λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέχρι 100 ευρώ.
Η θέση αυτή έχει ως εξής:
«10.2.2. Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή
υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των 100 ευρώ, εφόσον
εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη,
ομοίως, υπηρεσιών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να
ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν
δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της
σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να
επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής
πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας επαγγέλματος του
εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών.»

Σημειώνεται ότι η θέση αυτή της Εγκυκλίου ουσιαστικά καλύπτει την περίπτωση γ' της
παραγράφου 16 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, που αναφέρονταν στην εξομοίωση (την εξαίρεση
δηλαδή) της έκδοσης τιμολογίων και έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών (ΑΛΠ ή ΑΠΥ)
για αξίες συναλλαγών μη εμπορεύσιμων μέχρι 100 ευρώ.
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Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι επιτρέπεται η έκδοση
συγκεντρωτικού τιμολογίου για διαφορετικές-επαναλαμβανόμενες παραδόσεις - πωλήσεις
αγαθών ή υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες
(ενδείξεις - δεδομένα) του τιμολογίου ή του απλοποιημένου τιμολογίου.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι διευκρινιστικές θέσεις της παραγράφου
10.3.2 - 10.3.4 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, που έχουν ως εξής:
«10.3.2. Ως επαναλαμβανόμενες πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις που παρουσιάζουν περιοδικότητα ή
συχνότητα, καθημερινά ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα, από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο
αγοραστή.
10.3.3. Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, επί επαναλαμβανόμενων παροχών υπηρεσιών, ο
πωλητής δύναται να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε
παροχή, η ημερομηνία της παροχής, το είδος και η έκταση των υπηρεσιών. Με βάση τα δεδομένα της
κατάστασης αυτής, εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο, στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις
της περ. (δ)* της παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες
που απαιτούνται για την έκδοση του απλοποιημένου τιμολογίου, όπως αναφέρονται στις διατάξεις των
περ. (α)** έως και (δ)*** της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
10.3.4. Όταν δεν εκδίδεται η προαναφερόμενη κατάσταση υπό 10.3.3, το εκδιδόμενο συγκεντρωτικό
τιμολόγιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9,
αναφορικά με το περιεχόμενό του.»
_______________________
* (δ) Τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε το πρώτο
γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
** (α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
*** (δ) Το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.

Σημειώνεται ως τέτοιο τιμολόγιο, συγκεντρωτικό, ουσιαστικά θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ΚΦΑΣ, των επαναλαμβανόμενων
πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών. Άλλωστε οι διευκρινιστικές θέσεις της εγκυκλίου
1003/2014 καλύπτουν περίπου το περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων του ΚΦΑΣ.
Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου
γεννάται (δημιουργείται) κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των
αγαθών ή των υπηρεσιών. Δηλαδή, καθορίζεται αφετηρία γεγονότος για την έκδοση
τιμολογίου.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου
ως εξής:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται το
αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση ή αποστολή των
αγαθών ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
β) Σε συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή κατασκευή έργου, μέχρι τη 15η ημέρα του
επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται
απαιτητό.
γ) Σε δικαίωμα λήψης υπηρεσίας με την απόκτηση του δικαιώματος.
ε) Σε έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου του άρθρου 10 παρ. 3, το αργότερο μέχρι τη 15η
ημέρα του επόμενου μήνα, μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός της
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
στ) Όταν αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., το τιμολόγιο
μπορεί να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου που έγινε η παράδοση ή η αποστολή
των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η
οριστικοποίηση της συναλλαγής.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του χρόνου έκδοσης των τιμολογίων, αναφορικά με
παρόμοιες ή παρεμφερείς αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του ΚΦΑΣ, αλλά
και των παραδειγμάτων και διευκρινιστικών θέσεων της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 κρίνεται
σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια η εγκύκλιος σε ό,τι αφορά το άρθρο 11.
«ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
Παράγραφος 1
11.1.1. Με την παράγραφο αυτή εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του
τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 98

πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο χρόνος
γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσης του εν λόγω
Σημειώνεται ότι ο καθοριζόμενος, για κάθε μία περίπτωση, χρόνος έκδοσης του τιμολογίου από το νόμο
δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, των εμπλεκόμενων μερών.
11.1.2. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του
δεδουλευμένου σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση αναγνώρισης των
εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης (π.χ.
παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου η οποία μπορεί και
να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών
βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
11.1.3. Είναι σαφές από το νόμο, σύμφωνα και με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, ότι το τιμολόγιο φέρει την
ημερομηνία στην οποία εκδόθηκε.
Παράγραφος 2
11.2.1. Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών (περ. α’ έως ε’). Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι την
15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας,
κατά περίπτωση.
11.2.2. Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 20Χ1 και μία παροχή
υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15
Δεκεμβρίου 20Χ1, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 Δεκεμβρίου ή 15 Δεκεμβρίου 20Χ1.
Ομοίως, για παροχή υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 20Χ1 και μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 23
Δεκεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 20Χ2,
φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 20Χ2. Η ίδια γενική αρχή
ακολουθείται και για το συγκεντρωτικό τιμολόγιο (περ. δ’). Υπενθυμίζεται (βλέπε 11.1.2) ότι βάσει της
αρχής του δεδουλευμένου το έσοδο της παροχής υπηρεσίας και της πώλησης/παράδοσης αγαθών του
Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο
εκδοθεί τον Ιανουάριο του 20Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου).
11.2.3. Στην περ. β’ ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών,
υπηρεσίας ή κατασκευής έργου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του
επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό
για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
11.2.4. Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ.
διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, παροχή υπηρεσιών τήρησης λογιστικών αρχείων από τον
φοροτέχνη - λογιστή κ.λπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους
επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή
υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης
τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται
από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας
(διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.
Η αναφορά στο νόμο σε «μέρος της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί», υποδηλώνει ότι, βάσει της
σχετικής σύμβασης (προφορικής ή έγγραφης) των δύο μερών, γίνεται δεκτή τμηματική ολοκλήρωση της
υπηρεσίας. Η περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση στην οποία:
α) έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται χωρίς να συνδέεται με την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας ή του
έργου, στην έναρξη ή στη διάρκεια της σχετικής περιόδου, ποσό ή ποσά έναντι του συνολικού τιμήματος
(προκαταβολή), ακόμη και μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, και
β) έχει συμφωνηθεί ότι η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος της σχετικής περιόδου.
Παράδειγμα 11.2.1. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία
Επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης συμφώνησε με άλλη οντότητα να αναλάβει την εκπαίδευση
προσωπικού για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 20Χ5 έως 30η Ιουνίου 20Χ6 με αμοιβή 10.000 ευρώ. Εάν
έχει συμφωνηθεί η πληρωμή να γίνει με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (30ή Ιουνίου), το
τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί μέχρι 15 Ιουλίου 20Χ6. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, με βάση την αρχή
του δουλευμένου η επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του
εσόδου που αφορά το 20Χ5, ανεξάρτητα από την μη υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Το ίδιο ισχύει και
για το αντισυμβαλλόμενο μέρος που οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εξόδου του 20Χ5.
Εάν όμως έχει συμφωνηθεί και καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, π.χ. 2.000 ευρώ κάθε δίμηνο, το
σχετικό τιμολόγιο για το πρώτο δίμηνο (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 20Χ5) θα εκδοθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου
20Χ5 με ποσό 2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρωθεί η συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας
ή το έργο, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται κατ' ανώτατο στο χρόνο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
11, δηλαδή μέχρι την 15 η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα που ολοκληρώθηκε η παροχή της
υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν περιορίζεται στο είδος της υπηρεσίας.
Δηλαδή το ίδιο ισχύει για κάθε οντότητα ανεξάρτητα από το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει μια
οντότητα (π.χ. υπηρεσίες λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου, δικηγορικές υπηρεσίες, ιατρικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες συντήρησης κ.λπ.).
Παράδειγμα 11.2.2 - Χρόνος έκδοσης παραστατικού πώλησης σε συνεχιζόμενη υπηρεσία.
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Μαθητής εγγράφεται σε εκπαιδευτήριο για να παρακολουθήσει την 2α Γυμνασίου στις 5 Σεπτεμβρίου
20Χ1 με συνολικό κόστος ευρώ 10.000. Βάσει της σύμβασης, ο μαθητής καταβάλλει έναντι του
συνολικού τιμήματος ευρώ 1.000 με την εγγραφή, ευρώ 3.000 στις 30 Νοεμβρίου, ευρώ 3.000 στις 10
Μαρτίου, ευρώ 1.000 στις 5 Μαΐου και ευρώ 2.000 στις 20 Ιουνίου.
Με βάσει τα δεδομένα, το τιμολόγιο θα εκδοθεί μέχρι της 15 Ιουλίου 20Χ2 καθόσον η υπηρεσία βάσει
της σύμβασης ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου, οι δε καταβολές έχουν γίνει έναντι του συνολικού
τιμήματος, δηλαδή ήταν προκαταβολές. Συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού πώλησης για
τις ενδιάμεσες εισπράξεις.
11.2.5. Στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο, δε γεννάται
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης»
και στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
11.2.6. Στην περ. β’ εμπίπτει και η περίπτωση συνεχιζόμενων πωλήσεων αγαθών μέσω δικτύου
συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κ.λπ.). Για παράδειγμα,
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου από 20 Ιανουαρίου
20Χ5 έως 20 Μαρτίου του 20Χ5, το παραστατικό πώλησης (στη συγκεκριμένη περίπτωση
«Λογαριασμός» κατά την καθιερωμένη ονομασία) θα εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 20Χ5.
11.2.7. Στην περ. γ’, δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (χονδρική
πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών - ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά
αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια,
υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ.
11.2.8. Στην περ. δ’ ορίζεται η προθεσμία έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι,
σύμφωνα με τη διατύπωση της διάταξης, εάν οι διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις
(πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα εντός δύο διαφορετικών ημερολογιακών μηνών, οι
παραδόσεις κάθε μήνα υπόκεινται σε ξεχωριστή τιμολόγηση, εντός του επόμενου μήνα από το μήνα
που έγιναν οι παραδόσεις ή η παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, εάν οι διαφορετικές
(επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις αγαθών έλαβαν χώρα το διάστημα 13 Σεπτεμβρίου έως 11
Οκτωβρίου 20Χ5, οι παραδόσεις του Σεπτεμβρίου θα τιμολογηθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου και οι
παραδόσεις Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου.
11.2.9. Στην περ. ε’ της παρ. 2 ορίζονται ειδικές προθεσμίες για την περίπτωση που αγοραστής των
αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, λόγω των ειδικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις
προμήθειες του Δημοσίου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος
της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των
υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή,
κατά περίπτωση. Η περίπτωση αφορά συναλλαγές που στην πρακτική των δημοσίων προμηθειών
προβλέπεται η διαδικασία της «οριστικοποίησης» της πώλησης από τις αρμόδιες αρχές (ενδεικτικά, και
όχι περιοριστικά, πώληση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων).
11.2.10. Για το πιστωτικό τιμολόγιο, όπως και για τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8
του νόμου αυτού (λ.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ,) που εκδίδονται για την τεκμηρίωση
συναλλαγής της υποκείμενης στο νόμο οντότητας με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου, δεν
ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ' αναλογία τα
αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου και ειδικότερα:
α) Επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, το
(πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η
υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης.
β) Στις επιστροφές πωληθέντων αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου
μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων αγαθών.
γ) Για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο γενικά του αρχικού
τιμολογίου, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από τη
διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).
δ) Τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου («τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης
κλπ.) εκδίδονται, από την οντότητα που συναλλάσσεται ως αγοραστής με πρόσωπα μη υπόχρεα σε
έκδοση τιμολογίου, στο χρόνο που ορίζεται από το νόμο για τα εκδιδόμενα για τις συναλλαγές αυτές
τιμολόγια, όταν ο συμβαλλόμενος είναι υπόχρεος σε έκδοση τιμολογίου. Ως ενδεικτικές περιπτώσεις, για
τις οποίες εκδίδεται παραστατικό κατά τα ανωτέρω, είναι η καταβολή αμοιβών σε εισηγητές σεμιναρίων,
συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους κ.λπ.
ε) Τα παραστατικά που εκδίδει, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8, υποκείμενη στο νόμο
οντότητα όταν συναλλάσσεται ως αγοραστής με οντότητα η οποία επίσης υπόκειται στο νόμο αλλά για
οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, εκδίδονται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα
από τη διαπίστωση της άρνησης έκδοσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η πωλήτρια οντότητα δεν
εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 20Χ1, η αγοράστρια οντότητα οφείλει να
εκδώσει το προβλεπόμενο παραστατικό («τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ.) για την τεκμηρίωση
της συναλλαγής μέχρι την 15η Οκτωβρίου 20Χ1.
11.2.11. Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί
σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς
και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ιπποδρομιακού στοιχήματος και
συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο
(εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 100

απαλλάσσεται από ΦΠΑ, δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος)
των συμβαλλομένων. Διευκρινίζεται ότι, μέσω της διαδικασίας της αυτοτιμολόγησης της παρ. 5 του
άρθρου 8, το τιμολόγιο αυτό (εκκαθάριση αμοιβών) δύναται να εκδίδεται και από τον λήπτη της
υπηρεσίας.
11.2.12. Στις περιπτώσεις που υποκείμενη στο νόμο οντότητα αναθέτει σε άλλη υποκείμενη στο νόμο
οντότητα την αγορά αγαθών από μη υποκείμενο στο νόμο (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ),
είναι δυνατόν το τιμολόγιο να εκδοθεί από το πραγματοποιούντα την αγορά, με ανάθεση τιμολόγησης.
11.2.13. Με δεδομένες τις νομικές ρυθμίσεις περί του χρόνου έκδοσης τιμολογίων και τη σχετική
πρακτική πριν την ψήφιση του Ν.4308/2014, οι οντότητες έχουν ήδη οργανώσει τη σχετική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών παραστατικών εντός της εκάστοτε κλειόμενης χρήσης. Διευκρινίζεται ότι ο
παρών νόμος παρέχει το δικαίωμα (χωρίς υποχρέωση) έκδοσης του τιμολογίου πώλησης μέχρι την 15
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Συνεπώς, οι οντότητες δύνανται, τηρώντας αυτό το νόμο, να
συνεχίσουν τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων που ήδη εφαρμόζουν.
Διευκρινίσεις επί μεταβατικού χαρακτήρα θεμάτων
11.2.14. Για υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, που έχουν παρασχεθεί από πρόσωπα των οποίων
το εισόδημα χαρακτηριζόταν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994
ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και όταν οι απαιτήσεις είσπραξης των σχετικών αμοιβών
ανάγονται σε χρόνο μέχρι την 31.12.2014 και οι σχετικές αμοιβές δεν έχουν εισπραχθεί, τα σχετικά
τιμολόγια εκδίδονται με την είσπραξη αυτών (και μετά την 1.1.2015). Για παράδειγμα, ιατρός παρέχει
υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2014 και εισπράττει την αμοιβή του το
Μάρτιο του επόμενου έτους, μετά την εκκαθάρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου δαπανών του
Δημοσίου, οπότε και θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο, δεδομένου ότι το τιμολόγιο προς το Δημόσιο
εκδιδόταν με την είσπραξη.
11.2.15. Στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2015 και συνεχίζεται και
μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία μέχρι
31.12.2014, το τιμολόγιο θα εκδοθεί μέχρι την 31.12.2014, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την
ημερομηνία αυτή (31.12.2014) διατάξεις. Για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που
παρασχέθηκε από 1.1.2015 και μετά, το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις
της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για κάθε πώληση αγαθών ή
υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8 μπορεί να
εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία παραδίδεται ,
αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
Σημειώνεται ότι παρόμοια ήταν και η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ΚΦΑΣ.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζονται οι ενδείξεις που αναγράφονται
στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, που είναι:
α) Η ημερομηνία έκδοσης
β) Ο αύξων αριθμός των στοιχείων
γ) Ο ΑΦΜ του πωλητή των αγαθών ή των υπηρεσιών
δ) Όνομα και διεύθυνση (πλήρως) του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών
ε) Ο συντελεστής ΦΠΑ και η μικτή αξία
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, άρθρο 7 παρ. 3.
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για λόγους ευχερούς
ταυτοποίησης ορισμένων συναλλαγών, μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή
πρόσθετων στοιχείων στα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών, με απόφαση
του Γ.Γ.Δ.Ε. Για παράδειγμα στην Απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 «απαλλαγή
χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών» προβλέπεται με την παράγραφο 2
η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση πελάτη), για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων.
Παράγραφος 4. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για τις εκπτώσεις ή
επιστροφές εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και όταν η αξία του πιστωτικού
στοιχείου είναι πάνω από 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και
τη διεύθυνση του πελάτη και κατά τη θέση της παραγράφου 12.4.1 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014 οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναγράφονται στα εκδιδόμενα πιστωτικά
στοιχεία, τα οποία μπορεί να εκδίδονται για κάθε πώληση λιανικής (εμπορεύματα, προϊόντα,
υπηρεσίες κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, άρθρο 7 παρ. 2, όπου προβλέπονταν
απόδειξη επιστροφής με αναγραφή του ονοματεπώνυμου κ.λπ. όταν η αξία ήταν πάνω από
30 ευρώ.
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Παράγραφος 5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, κάθε άλλο έγγραφο που έχει
τα δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης εξομοιώνεται με στοιχείο λιανικής πώλησης,
π.χ. συμβόλαια, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια,
κ.λπ. όπως διευκρινίζεται και στην παράγραφο 12.5.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014. Στην ίδια
παράγραφο διευκρινίζεται ακόμη ότι:
«δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από
συμβολαιογράφους, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο
εξομοιώνεται στην περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής βάσει των στοιχείων που περιέχει. Το ίδιο
ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές)».

Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη με όσα διευκρινίζονται στην παράγραφο 12.5.1 της
εγκυκλίου, ήταν στον ΚΦΑΣ στο άρθρο 7 παρ. 5.
Παράγραφος 6. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, το στοιχείο λιανικής πώλησης
μπορεί να φέρει ονομασία - τίτλο ανάλογα με τις επικρατούσες συναλλαγές και κατά την
παράγραφο 12.6.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 να φέρει ονομασία «Απόδειξη», «Απόδειξη
λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη
λιανικών συναλλαγών».
Παράγραφος 7. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ποια πρόσωπα εκδίδουν στοιχείο
λιανικής πώλησης. Έτσι κατά την παράγραφο αυτή, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται:
Υποχρεωτικά: Από την οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές, που
μπορεί να εκδώσει και τιμολόγιο.
Εναλλακτικά: Ύστερα από προηγούμενη συμφωνία, από: Τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και
για λογαριασμό της, χωρίς να απαλλάσσεται η οντότητα από την υποχρέωση για την έκδοση
του στοιχείου και τις σχετικές ευθύνες.
Στην παράγραφο 12.7.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζεται:
«12.7.2 Η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο της έκδοσης παραστατικών λιανικής παρέχεται ανεξαιρέτως,
χωρίς κανένα περιορισμό για το είδος της λιανικής πώλησης. Δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου 2015 η
δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στην έκδοση εισιτηρίων για θεάματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κλπ
όπως ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014»

Παράγραφος 8. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η έκδοση των στοιχείων
λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών
μηχανισμών του Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Δηλαδή, η έκδοση
των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις γίνεται με φτμ ή με σήμανση από φορολογικό
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ , όταν τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά. Έτσι, εάν για τη λιανική
πώληση εκδίδεται τιμολόγιο, το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται με σήμανση μέσω φορολογικού
μηχανισμού. Μάλιστα στην παράγραφο 12.8.2 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται:
«12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό,
εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο
αυτό, περίπτωση στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε
μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό»

Παράγραφος 9. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
μπορεί να καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πληροφοριακά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις καλύτερες
Ευρωπαϊκές πρακτικές.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 οι ΑΥΟ α)
ΠΟΛ.1220/2012 (ΦΕΚ 3517/Β/31.12.2012) και ΠΟΛ. 1221/2012 (ΦΕΚ 3513/Β/31.12.2012),
που αναφέρονται η μεν πρώτη στην «Κωδικοποίηση –συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων», η δεύτερη στην «Αναβάθμιση
λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.», συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι να εκδοθεί νέα
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.9.
Παράγραφος 10. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, οι οντότητες, αντί της χρήσης
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, μπορούν να εκδίδουν τα
στοιχεία μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης.
Στις παραγράφους 12.10.1 και 12.10.2 της ΕΔΥΟ Πολ.1003/2014, για την παράγραφο
10 του άρθρου 12, διευκρινίζονται τα εξής:
«12.10.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις υποκείμενες οντότητες, αντί της
έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογική Ηλεκτρονικού Μηχανισμού
(φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία
πώλησης (αποδείξεις ή και τιμολόγια) χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των παρόχων ηλεκτρονικής
έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Οι πάροχοι εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, κατ’ εντολή και λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.
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12.10.2 Εκτός από την κατ’ εντολή και για λογαριασμό της οντότητα ηλεκτρονικής έκδοση των
στοιχείων λιανικής πώλησης, ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να
αναλάβει και την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη των στοιχείων λιανικής πώλησης για λογαριασμό της
οντότητας. Η φύλαξη των στοιχείων λιανικής από τρίτο, δεν απαλλάσσει την οντότητα από την σχετική
ευθύνη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τη φορολογική νομοθεσία (σχετικές οι διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 13 του Ν.4174/2013»

Παράγραφος 11. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
μπορεί να απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από τη χρήση της παραγράφου
8, δηλαδή την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικούς ηλεκτρονικούς
μηχανισμούς (φτμ ή μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι, για την απαλλαγή χρησιμοποίησης
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φτμ ή φορολογικά μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) έχει
εκδοθεί η ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3/Β/5.1.2015), η οποία παρατίθεται στο τέλος της
ανάλυσης του Ν.4308/2014.
Παράγραφος 12. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για περιστασιακές λιανικές
πωλήσεις επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο
τεχνικό μέσο. Στην παράγραφο 12.12.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται:
«12.12.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, οι
οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από
φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοση
στοιχείων λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους
του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αντίθετα, στην περίπτωση που
λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού»

Παράγραφος 13. Στην παράγραφο αυτή ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις η οντότητα
μπορεί να εκδίδει επίσης τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι:
α) Διακοπή του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
β) Διακοπή λειτουργίας του μέσου της παραγράφου 8, δηλαδή της φτμ ή του μηχανισμού
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. . Στην περίπτωση αυτή η οντότητα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για
την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Σχετικά με τις βλάβες προβλέπεται η έκδοση απόφασης από το Γ.Γ.Δ.Ε..
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι, όταν έχουμε διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή της
λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορεί να εκδίδονται
χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση και χωρίς χρήση του παρόχου ηλεκτρονικής
έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης. Αυτό άλλωστε τονίζεται και στην παράγραφο
12.13.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014.
Παράγραφοι 14-15. Με τις παραγράφους αυτές ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις
επιβάλλονται γνωστοποιήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Διεύθυνση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Εσόδων.
Έτσι κατά την παράγραφο 14, η οντότητα επιβάλλεται να διαβιβάζει εντός 10 ημερών, στην εν
λόγω Δ/νση, την έναρξη ή παύση χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις εξής
πληροφορίες:
α) Το τύπο και τον σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου
μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου και
β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του μέσου.
Στην συνέχεια παρατίθεται η θέση της παραγράφου 12.13.4 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014
αναφορικά με την βλάβη και την αντικατάσταση της μνήμης του φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού.
«12.13.4 Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως παύση χρήσης και ως
απόκτηση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού θεωρείται, αντίστοιχα, και η βλάβη της μνήμης του
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού καθώς και η αντικατάσταση της από νέα μνήμη» Σχετικό εν
προκειμένω και το άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1002/2014, που παρατίθεται στο τέλος της ενότητας αυτής.

Κατά την παράγραφο 15, οι οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω
τρίτου προσώπου (παρόχου) διαβιβάζουν εντός 10 ημερών, στην ως άνω Διεύθυνση, τις εξής
πληροφορίες:
α) Τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου και
β) Την ημερομηνία έναρξης και παύσης των υπηρεσιών του παρόχου.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλες γνωστοποιήσεις, για τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και
παραστατικά πωλήσεων), από τις διατάξεις του νόμου Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), δεν
επιβάλλονται.
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Άρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης.
Έτσι, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή της έναρξης αποστολής. Όταν η
παράδοση γίνεται από τρίτο πρόσωπο, το στοιχείο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών.
γ) Σε περίπτωση απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του
δικαιώματος.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το στοιχείο
εκδίδεται όταν το μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του
έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του
έργου.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι θέσεις των παραγράφων 13.1.3 – 13.1.6
της ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1003/2014, λόγω ιδιαιτεροτήτων αλλά και συγκεκριμένων διευκρινίσεων:
«13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον
πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει
να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών.
13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη
- αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή
κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου
μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν
απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.
13.1.4 Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό
χρόνο για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του
δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.).
Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων
κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της
υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να
αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για
ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των λήψεων των υπηρεσιών μπορεί να
είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο.
13.1.5 Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών σε συνεχή ροή (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο
κ.λπ.), κατ΄ αναλογία της ρύθμισης της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το στοιχείο
λιανικής μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο
στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά που έχουν πωληθεί.
13.1.6 Για την περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής (τεχνικού) έργου της
περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων,
συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.), ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.»

Σημειώνεται ότι για το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης παρόμοιες
περίπου ήταν και οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 του ΚΦΑΣ, με τις διαφοροποιήσεις όπως
τονίστηκαν πιο πάνω.
Άρθρα 14 και 15 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και αυθεντικότητα τιμολογίου.
Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο και την αυθεντικότητά του.
Ουσιαστικά το άρθρο αυτό είναι περίπου επανάληψη του άρθρου 2 παρ.5 του ΚΦΑΣ, για το
οποίο είχαν δοθεί και σαφείς οδηγίες με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013.
Ωστόσο όμως θεωρώ ότι στο σημείο αυτό πρέπει να παρατεθούν οι θέσεις της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014, που αναφέρονται στα άρθρα αυτά και που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
Παράγραφος 2
14.2.1 Η παράγραφος αυτή παραθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, τον ορισμό
του ηλεκτρονικού τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του παραστατικού λιανικής πώλησης, ως το
τιμολόγιο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και με την
προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
14.2.2 Σύμφωνα με το νόμο, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτείται να έχει εκδοθεί και να έχει ληφθεί με
ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρονικό μορφότυπο. Η επιλογή του μορφότυπου αποφασίζεται από τις
υποκείμενες οντότητες. Συνήθεις μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως
XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων. Παραδείγματα άλλων μορφότυπων είναι ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF (Portable Document Format) ή μια
τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή (με δεδομένο ότι απαιτείται
έκδοση και λήψη σε ηλεκτρονική μορφή).

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 104

14.2.3 Είναι δυνατή η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η
μετατροπή τους σε άλλον μορφότυπο στη συνέχεια.
14.2.4 Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά
τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω λογιστικού
λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε
έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη
μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να
θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια.
14.2.5 Ένα τιμολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που
ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε
να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγματος χάριν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων
υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή
οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.
Παράγραφος 3
14.3.1 Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου προϋποθέτει την αποδοχή του από το λήπτη των
τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών.
14.3.2 Η αποδοχή δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο. Η αποδοχή μπορεί
να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, ή να γίνεται με σιωπηρή συμφωνία, για παράδειγμα μέσω της
επεξεργασίας ή πληρωμής του παραληφθέντος τιμολογίου.»
Αρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου
Παράγραφος 1
15.1.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου
και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής
του.
15.1.2 Σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του Παραρτήματος Α (Γλωσσάριο), ως αυθεντικότητα της
προέλευσης τιμολογίου (authenticity of origin) νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή
του εκδότη του τιμολογίου. Ως ακεραιότητα του περιεχομένου (integrity of content) νοείται ότι το
περιεχόμενο ενός τιμολογίου δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με ό,τι απαιτείται από τον παρόντα νόμο ή με
ό,τι καθορίσθηκε ως περιεχόμενο από τον εκδότη του. Δηλαδή, ένα τιμολόγιο χαρακτηρίζεται από
ακεραιότητα όταν αφενός μεν κατά την έκδοσή περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από το νόμο,
αφετέρου δε το περιεχόμενο αυτό δεν έχει με οποιοδήποτε τρόπο αλλοιωθεί εκ των υστέρων.
15.1.3 Σε ότι αφορά στην υποχρέωση αναγνωσιμότητας του τιμολογίου, η εμπλεκόμενη οντότητα
πρέπει να διασφαλίζει με οιονδήποτε ενδεδειγμένο τρόπο ότι, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση
μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόμενο του τιμολογίου είναι σε μορφή που μπορεί να
διαβαστεί από άνθρωπο χωρίς να απαιτείται υπερβολική διερεύνηση ή ερμηνεία. Για τα ηλεκτρονικά
τιμολόγια η προϋπόθεση αυτή πληρείται όταν, άμα τη ζητήσει τους και με κατάλληλη διαδικασία
μετατροπής, μπορούν σε εύλογο χρόνο να παρουσιασθούν σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί είτε σε
οθόνη είτε μέσω εκτύπωσης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση ότι οι
πληροφορίες μεταξύ του αρχικού ηλεκτρονικού αρχείου και του στοιχείου που παρουσιάζεται σε μορφή
που μπορεί να διαβαστεί, δεν έχουν τροποποιηθεί. Η αναγνωσιμότητα θεωρείται ότι εξασφαλίζεται, όταν
κατάλληλος και αξιόπιστος μηχανισμός πρόσβασης του ηλεκτρονικού μορφότυπου, είναι διαθέσιμος
κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης.
Παράγραφος 2
15.2.1 Η παράγραφος αυτή απαιτεί κάθε οντότητα, εκδότης ή λήπτης του τιμολογίου, να εφαρμόζει τα
κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας
του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου, έντυπου ή ηλεκτρονικού. Αυτό μπορεί να
επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία
(αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών, και αντίστροφα.
15.2.2 Η υποχρέωση του εκδότη υφίσταται ανεξάρτητα από την υποχρέωση του λήπτη του τιμολογίου
για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της
αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Ωστόσο, τα δύο μέρη δύνανται να συμφωνήσουν σε κοινές ενέργειες,
για παράδειγμα χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας όπως είναι η EDI (Electronic Data Interchange)
ή οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη διασφάλιση.
15.2.3 Για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας προέλευσης, μεταξύ άλλων:
α) Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε πράγματι από τον
ίδιο ή στο όνομά του και εκ μέρους του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση ενός αντιγράφου του
τιμολογίου στα λογιστικά έγγραφα. Εάν πρόκειται για αυτοτιμολόγηση ή εάν το τιμολόγιο εκδίδεται από
τρίτον, αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω δικαιολογητικών εγγράφων.
β) Ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών (πελάτης) πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το
τιμολόγιο που ελήφθη προέρχεται από τον προμηθευτή ή τον εκδότη του τιμολογίου. Δηλαδή, ο λήπτης
πρέπει να εφαρμόζει τις κατάλληλες δικλίδες για να διασφαλίζει την αυθεντικότητα προέλευσης (ότι
δηλαδή ο αναφερόμενος προμηθευτής έχει πραγματοποιήσει την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών)
και επιπλέον πρέπει να διασφαλίζει την ταυτότητα του εκδότη.
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15.2.4 Με βάση την προηγούμενη παράγραφο 15.2.3(β) προσφέρονται δύο εναλλακτικές λύσεις τις
οποίες μπορεί να επιλέξει ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών (πελάτης). Η πρώτη εναλλακτική λύση
αφορά την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων ταυτότητας του προμηθευτή, τα οποία
αναφέρονται στο τιμολόγιο. Η δεύτερη εναλλακτική λύση αφορά τη διασφάλιση της ταυτότητας του
εκδότη του τιμολογίου, είτε είναι ο ίδιος ο προμηθευτής είτε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί κατ΄εντολή και
για λογαριασμό του.
α) Για την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων ταυτότητας του προμηθευτή, o πελάτης πρέπει να
διασφαλίσει ότι ο προμηθευτής που αναφέρεται στο τιμολόγιο έχει πραγματοποιήσει όντως την
παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται το τιμολόγιο. Ο
υποκείμενος στον φόρο μπορεί να εφαρμόσει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δικλίδες, που δημιουργούν
μια αξιόπιστη αλληλουχία τεκμηρίων μεταξύ ενός τιμολογίου και της παράδοσης αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση.
β) Η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιμολογίου δύναται να γίνεται μέσω, για παράδειγμα,
μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων (EDI), λαμβάνοντας
ωστόσο υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα τιμολόγια αντικατοπτρίζουν
πραγματικές παραδόσεις ή παροχές υπηρεσιών.
15.2.5 Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιμολογίου εφαρμόζεται τόσο σε
περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής έχει εκδώσει το τιμολόγιο όσο και σε περιπτώσεις που ένα τρίτο
μέρος έχει εκδώσει το τιμολόγιο ή στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης.
Παράγραφος 3
15.3.1 Η παράγραφος αυτή παραθέτει [στοιχεία (α) έως (δ)] ενδεικτικούς τρόπους διασφάλισης της
αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του τιμολογίου.
15.3.2 Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 τρόποι διασφάλισης της
αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του τιμολογίου ισχύουν
αναλογικά και για τις συναλλαγές με ιδιώτες, για τις οποίες δύνανται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα
αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων που προορίζονται για αυτούς, υπό τον όρο της αποδοχής του
τρόπου αυτού αποστολής, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, από τους λήπτες τους (ιδιώτες).»

Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές
Για το άρθρο αυτό θα γίνουν ορισμένες επισημάνσεις που αναφέρονται στις πολύ μικρές
οντότητες του άρθρου 1 παρ.2(γ) (Ο.Ε. – Ε.Ε., ατομικές, κλπ. μέχρι καθαρό κύκλο εργασιών
1.500.000 ευρώ), που με βάση το άρθρο 3 παρ.11 μπορούν να καταρτίζουν
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 παρ.8, δηλ. συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσμάτων του Υποδείγματος Β.6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, όπως η Κατάσταση αυτή
παρουσιάστηκε πιο πάνω.
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή, οι οντότητες του άρθρου 1 παρ.2γ ,
μεταξύ άλλων:
- Χρησιμοποιούν τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας
(περίπτωση ζ’).
Δηλαδή χρησιμοποιούν το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 (σχετική και η ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1073/2015).
- Δεν εφαρμόζουν προσαύξηση του κόστους αποθεμάτων, με έμμεσο κόστος και
τόκους (περίπτωση ιγ’).
- Αναγνωρίζουν προβλέψεις με τη φορολογική νομοθεσία (περίπτωση ιε’).
Δηλαδή οι προβλέψεις των επισφαλών απαιτήσεων θα γίνονται με βάση το άρθρο 26
του Ν.4172/2013 (σχετική και η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1056/2015).
- Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις με τη φορολογική νομοθεσία (περίπτωση
ιστ’).
- Δεν εφαρμόζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας
(περίπτωση ιζ’).
- Δεν εφαρμόζουν την επιμέτρηση (αποτίμηση) στην εύλογη αξία (περίπτωση ιη’), κλπ.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι, οι οντότητες του άρθρου 1 παρ.2γ,
για το άρθρο 29, που αναφέρεται στο προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοιοκονομικών
καταστάσεων, παρέχουν μόνο τις πληροφορίες των παραγράφων 3 (περίπου στοιχεία της
ταυτοποίησης της οντότητας) και 34 ( ποια κατάσταση αποτελεσμάτων έχει χρησιμοποιηθεί,
δηλ. αυτή του άρθρου 16 παρ.8)
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 παρ2(γ),
δεν διενεργούν απογραφή αποθεμάτων εφόσον ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών από
πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και οι αγορές αντιμετωπίζονται ως έξοδο
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι όμοια διάταξη ήταν και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 4 παρ.16β.
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Για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών σχετική η θέση της παραγράφου 30.3.2 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014, η οποία έχει ως εξής:
«30.3.2 Αν η περίοδος (φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της
περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων υπολογίζεται
με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των (15) ημερών
λογίζεται ως μήνας ενώ το χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται
υπόψη, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετράται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε
ετήσια βάση. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό.»

Παράγραφος 4. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα συντάσσει
απογραφή ενώ δεν έχει υποχρέωση σύνταξης, θα διενεργηθεί απογραφή για 3 ακόμη
επόμενες ετήσιες περιόδους.
Παράγραφος 5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα προαιρετικά
διενεργήσει φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν είχε τέτοια υποχρέωση, για
τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται
μηδέν.
Περαιτέρω η παράγραφος 30.5.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, διευκρινίζει:
«Δηλαδή, από τα ακαθάριστα έσοδα της ανωτέρω περιόδου θα εκπέσουν μόνο οι αγορές της
περιόδου,μειωμένες με την αξία του τελικού αποθέματος, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών
(ζημιών). Σημειώνεται ότι το σύνολο των αγορών των προηγούμενων χρήσεων έχει εκπέσει φορολογικά
και συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει εκ νέου προσμετρούμενο στο απόθεμα έναρξης της νέας
περιόδου.»

Παράγραφος 6. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα επιλέγει να μη
διενεργήσει φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ διενεργούσε, το απόθεμα τέλους
της τελευταίας περιόδου δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της
πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.
Περαιτέρω η παράγραφος 30.6.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ1003/2014 διευκρινίζει:
«Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν διενεργείται απογραφή η οντότητα (και εφεξής) θα
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών
κερδών (ζημιών).»

Παράγραφος 11. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, η οντότητα του άρθρου 1
παρ2(γ) (Ο.Ε. – Ε.Ε. – ατομική επιχείρηση, κλπ) με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία
υγρών καυσίμων του Ν.3054/2002, εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες με μόνο κριτήριο
ότι ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 2 παρ.4, δηλαδή τα 8.000.000
ευρώ.
Περαιτέρω στην παράγραφο 30.11.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται:
«Συνεπώς, η οντότητα που εμπίπτει στην περίπτωση αυτής της παραγράφου δύναται να επιλέξει α) να
χρησιμοποιεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα της παραγράφου 12 του άρθρου 3, β) να συντάσσει μόνο
(συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, και γ) να μην συντάσσει ισολογισμό.
Σημειώνεται ωστόσο ότι οι οντότητες αυτές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 για τήρηση
ορισμένων αρχείων, από τα αναφερόμενα σε εκείνο το άρθρο.»

Παράγραφος 12. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, όταν η οντότητα της
προηγούμενης παραγράφου 11 υπερβαίνει η παύει να υπερβαίνει τα όρια του κύκλου
εργασιών για 2 διαδοχικές περιόδους, τότε αλλάζει κατηγορία ένταξης μεγέθους σε άλλη
οντότητα.
Παράγραφος 13. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι ορισμένες οντότητες του
άρθρου 1 παρ.2(γ) συντάσσουν μόνο κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, και δεν συντάσσουν ισολογισμό.
Όπως μάλιστα διευκρινίζεται στην παράγραφο 30.13.1 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014,
θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και μπορούν να
χρησιμοποιούν λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.12.
Ειδικότερα τέτοιες οντότητες είναι οι εξής:
α) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με τους νόμους 89/1967 και
378/1968.
β) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
Ελλάδα και απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας και
γ) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου3 του Ν.27/1975.
Σημειώνεται ότι για τις α’ και β’ περιπτώσεις συναφείς διατάξεις ήταν και στον ΚΦΑΣ στο
άρθρο 4 παρ.2, δεύτερο εδάφιο, ενώ για την περίπτωση γ’ στο άρθρο 4 παρ.3β’
Παράγραφος 14. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, ο ΓΓΔΕ μπορεί να εκδίδει
απόφαση για ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές για τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων,
κατηγορίες ο
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ντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος κλπ.
Στην συνέχεια παρατίθενται οι Λοιπές επεξηγήσεις, δηλαδή οι παράγραφοι 30.1 - 30.3 της
ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, που αναφέρονται στις απογραφές κυρίως των προηγούμενων ετών,
που έχουν ως εξής:
«Λοιπές επεξηγήσεις
30.1 Στις περιπτώσεις που οντότητες είχαν διενεργήσει προαιρετικά απογραφή εμπορεύσιμων αγαθών
έως και 31 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994, και είχαν ως εκ τούτου την
υποχρέωση να πραγματοποιήσουν απογραφή και για τις τρεις επόμενες χρήσεις εκείνης που
διενέργησαν προαιρετικά, πραγματοποιούν υποχρεωτικά απογραφή και για τις υπολειπόμενες χρήσεις.
30.2 Ειδικά, όταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 η οντότητα διενεργεί προαιρετικά και για πρώτη φορά
απογραφή αποθεμάτων, η οντότητα αυτή δεν υποχρεούται, εξ΄ αυτού του λόγου, να διενεργήσει
απογραφή στις επόμενες τρεις περιόδους. Διευκρινίζεται ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ισχύουν εν
προκειμένω οι διατάξεις του παρόντος νόμου για προαιρετική διενέργεια απογραφής (παράγραφος 4
του άρθρου 30).
30.3 Όσον αφορά την απογραφή της χρήσης 2014 διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική απογραφή κατά την
31.12.2014 καταλαμβάνει μόνο αυτούς που κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα
(χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση) από τη πώληση αγαθών πάνω από 150.000 ευρώ. Οι σχετικές
αποφάσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1134/2004, όπως ισχύει), με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι υπόχρεοι
της κατηγορίας αυτής από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, ισχύουν και για
την απογραφή της χρήσης αυτής (2014) και από 1.1.2015 παύουν να ισχύουν. Ωστόσο, σημειώνεται ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 δύναται, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, να καθορίζονται για κατηγορίες οντοτήτων βάσει
κριτηρίων, ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές, σε ότι αφορά την τήρηση λογιστικών αρχείων
(βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων.»
Σημειώνεται ότι, για το φορολογικό έτος (περίοδος) 2015, εκδόθηκε ήδη η ΑΥΟ ΠΟΛ.1019/16.1.2015
(ΦΕΚ 221/Β/17.22015), σχετική με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων από την τήρηση
αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής.

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να παρατεθεί η παράγραφος 32 του άρθρου 72 του
Ν.4172/2013, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ
170/Α/24.12.2014), που θίγει θέματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους
2014 για την απογραφή έναρξης και λήξης, των απογραφικών βιβλίων,όπως και η αιτιολογική
έκθεση της διάταξης αυτής.
Η παράγραφος αυτή έχει ως εξής:
«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των
αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου
εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α' 151), δύνανται, αποκλειστικά
για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή
έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και
ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως
υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν
βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν
υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους
2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων
περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη
απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις
τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.».
Η αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής:
«Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλες οι
επιχειρήσεις οι οποίες έως 31.12.2013 υπάγονταν στις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31
του Ν.2238/1994 και είχαν απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, είτε βάσει
ακαθαρίστων εσόδων, είτε βάσει Υπουργικών Αποφάσεων, μπορούν, αποκλειστικά και μόνο για τον
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν
ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για
τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης να
λάβουν ποσοστό 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014. Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή
έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής. Η διάταξη αυτή κρίνεται
απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και αγροτών από τις παλαιές στις νέες
διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα
(κέρδη/ ζημιές) στις υπόψη επιχειρήσεις.»

Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιημένες διατάξεις
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2015
καταργείται η Υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε’ του Ν. 4093/2012, δηλαδή ο Κώδικας
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Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), καθώς και κάθε διάταξη (απόφαση),
ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί με τον ΚΦΑΣ ή με το Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ).
Όμως με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4316/2014 οι Αποφάσεις εισροών- εκροών
καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης (ΠΟΛ.1009/2012,1203/2012,1032/2013,1206/2013 και
1263/2013),όπως και οι Αποφάσεις για τα καζίνο
(ΠΟΛ.1212/1995,1292/1995,1101/2006,1009/2008 και 11193/2010) εξακολουθούν να
ισχύουν και μετά την 1.1.2015.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι , από 1ης Ιανουαρίου 2015
καταργείται ο Ν.1809/1988 (φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί), καθώς και κάθε διάταξη
(απόφαση), ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί με το νόμο αυτό. Κατ’ εξαίρεση
παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του νόμου αυτού, για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι
31.12.2015, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4337/2015.*
Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή, για περιόδους που αρχίζουν μετά την
31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν να ισχύουν, μεταξύ άλλων:
- Μερικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920 «περί Α.Ε.», λογιστικού κυρίως περιεχομένου
- Το Π.Δ. 1123/1980 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), με την
επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ.9 του παρόντος νόμου, δηλαδή η οντότητα να έχει τη
δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο των λογαριασμών, όπως ίσχυε την 31η
Δεκεμβρίου 2014 (περίπτωση στ’).
- Το Π.Δ. 148/1984 του κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ,
με την ίδια προηγούμενη επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ.9 (περίπτωση ζ’).
- Το Π.Δ. 384/1992 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την αυτή επιφύλαξη
του άρθρου 3 παρ.9 (περίπτωση η’).
Παράγραφος 6. Με την παράγραφο αυτή τροποποιείται το άρθρο 42α παρ.6 του
Ν.2190/1920 και ορίζεται ότι κάθε εταιρεία που δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των 2
από τα 3 πιο κάτω κριτήρια, για 2 συνεχόμενες χρήσεις και εφόσον δεν εφαρμόζουν τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), μπορούν να μην επιλέγουν ελεγκτές από τους
νόμιμους ελεγκτές του Ν.3693/2008.
Τα 3 κριτήρια είναι:
α) Σύνολο ισολογισμού
2.500.000 ευρώ.
β) Καθαρός κύκλος εργασιών
5.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχόλησης προσωπικού της χρήσης 50 άτομα.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2016, με βάση το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1 του
Ν.4336/2015, τα 2 πρώτα κριτήρια εγιναν:
α) Σύνολο ισολογισμού
4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρός κύκλος εργασιών
8.000.000 ευρώ.
*

Άρθρο 10 Ν.1809/1988

«1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότησή του και των διατάξεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών
ταμειακών μηχανών και συστημάτων τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό
τρόπο.
2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ισχύουν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α').
3. (Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντελεστής
βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια
Κατ΄ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:
α.1. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης ή μη διευκόλυνσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του ελέγχου
τηςαξιοπιστίας των φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων σε τριάντα (30).
α.2. Σε περίπτωση μη διαφύλαξης του δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο σε εξήντα (60).
α.3. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων στην Επιτροπή του άρθρου 7 για τη χορήγηση
άδειας καταλληλότητας σε σαράντα (40).
β) Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης, τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για τους τεχνικούς οι οποίοι
έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών μηχανισμών
και συστημάτων σε τέσσερα (4).
γ) Για τους χρήστες ή κατόχους φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων σε ένα (1).
γ.1. Η έκδοση στοιχείων από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα λογίζεται
ως έκδοση αθεωρήτων. Για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου θεωρείται αυτοτελής παράβαση,
για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 8 περίπτωση β΄ και 9 του άρθρου
5 του Ν. 2523/1997.
γ.2. Η έκδοση στοιχείων από μη εγκεκριμένο ή από εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο
φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα λογίζεται ως μη έκδοση αυτών. Για την επιβολή του αντικειμενικού

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελίδα 109

προστίμου θεωρείται αυτοτελής παράβαση, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 8 περίπτωση α΄ και 9 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 10 περίπτωση α΄ του ίδιου άρθρου και νόμου.
γ.3. Η μη χρήση εγκεκριμένου και δηλωμένου ή η χρήση μη εγκεκριμένου ή μη δηλωμένου φορολογικού
μηχανισμού για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων λογίζεται ως μη τήρησή τους.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος και δηλωμένος φορολογικός μηχανισμός έχει
παραβιασθεί ή παραποιηθεί.
δ) Η μη δήλωση κάθε φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος θεωρείται γενική παράβαση και
επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, κατά περίπτωση. Για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικού μηχανισμού
ή συστήματος, μετά την προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού,
καταλογίζεται μία παράβαση ανά εκπρόθεσμη δήλωση ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της και του
πλήθους των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και επιβάλλεται
το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.
2523/1997, κατά περίπτωση.
ε) Ειδικά στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών
και συστημάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 ή
επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του μηχανισμού ή διάθεσης ή χρησιμοποίησης
παραβιασμένου ή διαφοροποιημένου ή παραποιημένου τέτοιου μηχανισμού, εφαρμόζεται η Βάση
Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
ε.1. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια
Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλληλότητας ή έγκριση μόνο τεχνικής υποστήριξης σε εκατό (100).
ε.2. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής
υποστήριξης, τεχνικοί της οποίας έχουν εξουσιοδοτηθεί από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια
καταλληλότητας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών μηχανισμών και
συστημάτων σε εξήντα (60).
Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπαίτιος της παράβασης είναι φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης σε εγκεκριμένα μοντέλα φορολογικών μηχανισμών.
ε.3. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού
μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πενήντα (50).
στ) Στην περίπτωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος εφαρμόζεται η Βάση
Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
στ.1. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια
Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλληλότητας ή επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης σε
είκοσι (20).
στ.2. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού
μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πέντε (5).
ζ) Σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών εφαρμόζεται
η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε δύο (2).
4. (Οι υπαίτιοι των παραβάσεων της περίπτωσης ε΄ της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφαρμοζομένων αναλόγως των αντίστοιχων διατάξεων
του ν. 2523/1997, που αναφέρονται στη χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων.
5.Αν υπαίτιος αδικήματος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 είναι η επιχείρηση που έχει λάβει την
άδεια καταλληλότητας των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων ή εξουσιοδοτημένος από αυτήν
μεταπωλητής ή τεχνικός αντιπρόσωπός της, ανεξάρτητα από τα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 υποπερίπτωση ε.1. και 4, μετά από απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί να ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας ή και να απαγορεύεται η
διάθεση των μηχανισμών του συγκεκριμένου τύπου.
6. Στις ίδιες κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 υποπερίπτωση ε.1. και 4
υπόκεινται και τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από την Επιτροπή η διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, όταν βεβαιώνουν ανακριβώς για τα αποτελέσματα των
ελέγχων που διενήργησαν.
7. Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Επιτροπή του άρθρου 7 ή τη Διεύθυνση Βιβλίων και
Στοιχείων ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του παραβάτη, η οποία συντάσσει τη σχετική
έκθεση και τη μηνυτήρια αναφορά αν συντρέχει περίπτωση, εκδίδει δε και την απόφαση επιβολής
προστίμου.
Για την επιβολή του προστίμου, τη διαδικασία βεβαίωσης, καταβολής και διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς και για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν άρθρο, ισχύουν αναλόγως οι
σχετικές διατάξεις για τις παραβάσεις του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).»

. Άρθρο 39. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις
του νόμου αυτού τα εξής φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ.2(γ):
α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ (Ν.2859/2000) με βάση ύψος ακαθάριστων
εσόδων από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών
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υπηρεσιών ή του ποσού δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που θα καθοριστούν με απόφαση
του Γ.Γ.Δ.Ε. Ήδη εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1007/9.1.2015, σχετική με την «Απαλλαγή από την
υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων».
Η Απόφαση αυτή παρατίθεται στο τέλος, με τις λοιπές αποφάσεις.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί η παράγραφος 39.1.3 της ΕΔΥΟ
ΠΟΛ.1003/2014, που δίνει ορισμένες διευκρινίσεις για τους αγρότες και που έχει ως εξής:
«39.1.3 Σημειώνεται ότι τα υπό 39.1.2 ανωτέρω πρόσωπα (αγρότες του ειδικού καθεστώτος) κατά τις
διατάξεις του Ν. 4172/2013 αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε
φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους από αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς τα πρόσωπα αυτά
οφείλουν να τεκμηριώνουν τα εισοδήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση και τήρηση
αποδείξεων είσπραξης για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, τήρηση κάθε άλλου
αρχείου (καταγραφή) με τα δεδομένα (αξία) των πωλήσεών τους, τήρηση αρχείου της παραγωγής τους
σε ποσότητα και τιμή πώλησης, κλπ. Σημειώνεται επίσης ότι τα εισοδήματα των αγροτών αυτών από
πωλήσεις που διενεργούν σε οντότητες υποκείμενες στον παρόντα νόμο (π.χ. συνεταιρισμοί,
επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, κλπ.), προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες.»

β) Τα φυσικά πρόσωπα με ευκαιριακή παρεπόμενη απασχόληση, με συναλλαγές μέχρι
10.000 ευρώ ετησίως από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Τι είναι ευκαιριακή και
παρεπόμενη δραστηριότητα μας διευκρινίζει η ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, παράγραφοι 39.1.5
και 39.1.6 που έχουν ως εξής:
«39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται
κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά
αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης
επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή
των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση,
και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της
οργανωμένης επιχείρησης.
39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39
είναι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες
ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ΄ οίκον επίδειξης, ως
αντιπρόσω
ποι πωλητές (dealers).
γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. οι
οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από
πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.
δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.»

γ) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στο σημείο αυτό και για την περίπτωση αυτή (γ’) παραθέτουμε τις θέσεις των παραγράφων
39.1.7 -39.1.9 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, που έχουν ως εξής:
«39.1.7 Με την υποπαράγραφο (1γ) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος
νόμου οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. μεταπτυχιακά) και σεμιναρίων (π.χ. ημερίδες), εφόσον δεν ασκούν
άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οίκοθεν νοείται ότι η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
καθώς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, μέλη του Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).
Σημείωση.Το εδάφιο αυτό (δεύερο) προστέθηκε με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1261/2015.
39.1.8 Η οντότητα προς την οποία παρέχεται υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά από τα υπό 39.1.4 και
39.1.7 πρόσωπα [περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39] οφείλει να εκδίδει το
προβλεπόμενο παραστατικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή
των εισοδημάτων αυτών σε φορολογία.
39.1.9 Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά λιανικά αποκτώντας εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, καθότι η
διενέργεια αυτών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιριακή. Διευκρινίζεται ότι η συμπτωματική πώληση
προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσκευή, κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν
συνεπάγεται υποχρεώσεις σε σχέση με τον παρόντα νόμο.»

Παράγραφος 3. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών συνιστάται διαρκής επιτροπή για την υποστήριξη του παρόντος νόμου.
Άρθρο 40. Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 1. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί
μηχανισμοί (φτμ και μηχανισμοί Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν.1809/1988 συνεχίζουν να ισχύουν εκτός
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εάν κριθεί, με απόφαση του ΓΓΔΕ, ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 12
παρ.9.
Παράγραφος 2. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, οι αποφάσεις ΠΟΛ.1220/2012
και 1221/2012 συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο
12 παρ.9 (βλέπετε σχετικές επισημάνσεις στην παράγραφο 9 του άρθρου 12)
Παράγραφος 3. Εγκρίσεις φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις
προηγούμενες αποφάσεις (ΠΟΛ.1220/2012 και 1221/2012) χορηγούνται μέχρι να εκδοθεί νέα
απόφαση του άρθρου 12 παρ.9.
Άρθρο 44. Έναρξη ισχύος
α) Τα κεφάλαια 4-7 (δηλαδή άρθρα 16-36) και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’ για τα
κεφάλαια αυτά, ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
β) Τα υπόλοιπα κεφάλαια (δηλαδή άρθρα 1-15 και 37-44) και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’
για τα κεφάλαια αυτά, ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις
επί μέρους διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(1) Οντότητα (entity): Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική
προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό
ή στον δημόσιο τομέα.
(2) Λογιστικά αρχεία (accounting records): Λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία
περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας
οντότητας. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των
συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία
καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.
(3) Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net): Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της
περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής
θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου
εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που
συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.
(4) Αποθέματα (inventories): Περιουσιακά στοιχεία:
α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή β) στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό
την πώληση ως ανωτέρω, ή
γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά
υπηρεσιών.
(5) Αυθεντικότητα προέλευσης τιμολογίου (authenticity of origin): Η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή
ή του εκδότη του τιμολογίου.
(6) Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του
περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιμολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση
με ό,τι απαιτείται από τον παρόντα νόμο ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του.
(7) Τιμολόγιο (invoice): Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται κατά την πώληση αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών.
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ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΥΟ και ΕΔΥΟ)
Παρατίθενται οι εξής ΑΥΟ και ΕΔΥΟ.:
Α) ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3/Β/5.1.2015)
Β) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1134/25.6.2015
Γ) ΑΥΟ ΠΟΛ. 1007/9.1.2015 (ΦΕΚ 73/Β/16.1.2015)
Δ) ΑΥΟ ΠΟΛ. 1019/16.1.2015 (ΦΕΚ221/Β/17.2.2015)
Ε) ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/21.1.2015 (ΦΕΚ252/Β/20.2.2015)
ΣΤ) ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1134/25.6.2015,που έχουν ως εξής:
Α) ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/31.12.2014(ΦΕΚ 3/Β/5.1.2015).
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία
λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής
λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.
Σημείωση. Η Απόφαση αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε αρχικά με την ΑΥΟ
ΠΟΛ.1023/21.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 252/20.2.2015) και στη συνέχεια με την ΑΥΟ ΠΟΛ.
1095/23.4.2015 (ΦΕΚ Β΄822/12.5.2015) και πλήρως κωδικοποιημένη, έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη
χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την
υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού, ως εξής:
1. Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δύνανται να μη
χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών:
α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου,
παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,
β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,
γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η
επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,
δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει
ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,
ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,
δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα,
μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή,
δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού,
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου,
ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού,
εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή,
λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή,
στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες
αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με
οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρ-μαρογλυφείων),
η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο
διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών,
καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών
εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,
ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,
ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά - πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,
ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής
τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.
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2. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της
υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων
λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.
3. Όσοι από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την
οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό,
διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή
υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση
χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή
εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη
δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση
έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου,
ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής
τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς
και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του
υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές
αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που
χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να
αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα
αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),
ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων
(μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,
5. Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες
αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή
εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές
κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.
β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους
ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με
εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου
θέρμανσης.
γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.
Άρθρο 2
Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου,
ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις ασφαλιστικές
υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού
μητρώου.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης, η
έχουσα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την
έκδοση της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες
να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο έντυπο Δ13 του taxisnet με
κωδικό παύσης 25.Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 η σχετική δήλωση
δύναται να υποβληθεί μέχρι 10.1.2016. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:
α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του ΦΗΜ,
β) Ο χρόνος διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το τρέχον φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Β) ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1134/25.6.2015
«Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια.»
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με
τη δυνατότητα απαλλαγής των διαγνωστικών εργαστηρίων από τη χρησιμοποίηση φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, διευκρινίζεται ότι, για
την εφαρμογή της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3 Β΄/5.1.2015) όπως ισχύει
από 1.1.2015 και εξής, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄/10.4.2001), ορίζονται ως ιδιωτικοί φορείς παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβάνονται στην έννοια του ιατρού της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη
χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.

Γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1007/9.1.2015 (ΦΕΚ 73/Β/16.1.2015)
«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών
και λοιπών περιπτώσεων»
Άρθρο 1
1. Παρέχεται η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής, μη ενημέρωσης
λογιστικών βιβλίων στους αγρότες − φυσικά πρόσωπα οι οποίοι λόγω υπέρβασης των ορίων της
(1)
παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και
υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), εφόσον:
α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή
αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,
β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι
φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε
ελέγχου, και
γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
2. Όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν ασκήσουν την επόμενη
διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας
ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προ−προηγούμενης διαχειριστικής
περιόδου.
Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η
υποχρέωση για τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) καταλαμβάνει τους αγρότες με
εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση
λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν.
4308/2014 οι οποίες:
1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες,
αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές
αγορές και τα παζάρια.
Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές
υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών,
καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.
2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους
(2)
ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με
εξαίρεσή τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου
θέρμανσης.
3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) − πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.
4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2859/2000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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___________________
(1) Άρθρο 41, παρ. 1: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την
παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να
λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω
αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής
του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες
πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.»
(2) Άρθρο 39, παρ. 1: «1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής
φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν
ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως
ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος.»

Δ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1019/16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄221/17.2.2015)
«Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό
λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση
αρχείου
αποθεμάτων
και
τη
διενέργεια
φυσικής
απογραφής»
Άρθρο 1
1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν στην
παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών
οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση
Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των
αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το
αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014.
2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο
αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση
αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς.
2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών.
2.6. Βιβλιοδετείο.
2.7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
(πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).
2.9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή
κυρίως λιανική).
2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.13. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
2.14. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.15. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
2.16. Ανθοπωλείο.
2.17. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια ή
συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.
2.18. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική − λιανική).
2.19. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών
οργάνων (πώληση χονδρική − λιανική).
2.20. Εκδόσεις βιβλίων γενικά.
2.21. Παραγωγή ή εμπορία τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική − λιανική).
2.22. Φαρμακείο.
2.23. Πωλήσεις ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (χονδρική ή λιανική).
2.24. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική − λιανική).
2.25. Πωλήσεις σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.26. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.27. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).
2.28. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που
αγοράζονται με το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή δύναται να
διενεργείται με το βάρος και όχι κατ’ είδος.
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2.29. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική − λιανική).
2.30. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
2.31. Εμπορία ψιλικών − κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων, κεντημάτων και
συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
2.33. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.34. Εμπορία μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται
ή πωλούνται με το βάρος).
2.35. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή χονδρική).
2.36. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
2.37. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική).
2.38. Εμπορία ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών,
πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.39. Εμπορία χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
2.40. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.
2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά
στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του
από λαϊκές αγορές.
3. Μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά (κυρίως λιανική πώληση) όταν οι πωλήσεις σε
ιδιώτες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση
αγαθών.
Άρθρο 2
1. Η πολύ μικρή οντότητα, βάσει της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και της
παραγράφου 11 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, που συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
(απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο)
υγρών καυσίμων ή/και πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της βάσει του συστήματος
εισροών−εκροών.
2. Η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που πωλεί, πέραν των υγρών καυσίμων και του
πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικά ή και τσιγάρα, δύναται να μη διενεργεί απογραφή αυτών των ειδών
όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών εξ’ αυτών των αγαθών (λιπαντικά και τσιγάρα) δεν υπερβαίνει
το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).
3. Όταν η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί και άλλη δραστηριότητα
πώλησης αγαθών, πέραν των αναφερόμενων αγαθών στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
η άλλη δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς σε ό,τι αφορά τη διενέργεια απογραφής αποθεμάτων.
Συγκεκριμένα, η οντότητα αυτή δύναται να μη διενεργεί φυσική απογραφή για τα αγαθά της εν λόγω
δραστηριότητας, όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει το
ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).
4. Η οντότητα του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα ισχύει για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε) ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/21.1.2015 (ΦΕΚ Β' 252/20-02-2015)
«Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων»
1.

2.

Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας: α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη−πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο
θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του Νόμου 3054/2002, ή β) την χονδρική πώληση
καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος
(περίοδο) 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.
Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας οι οποίοι έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Δ.Δ., έχουν ίδια
περιουσία και έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, υπόκεινται στις διατάξεις
του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την
εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, όταν δεν εμπίπτουν στις οντότητες της
γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, εμπίπτουν στις οντότητες της παραγράφου 2.δ του
άρθρου 1 του Ν. 4308/2014. Για τους σκοπούς του Νόμου 4308/2014 οι εν λόγω οντότητες
έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του
άρθρου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
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ΣΤ) ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1024/31.1.2015
«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1003/31.12.2014, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες
οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251).
1. Στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3.10.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του
καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ
του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).»
2. Προστίθεται περίπτωση (η) στην παράγραφο 3.10.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως εξής:
«Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4308/2014 και λαμβανομένου υπόψη ότι
οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, τόσο με τις προηγούμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και του
ΚΒΣ δεν υποχρεούνταν σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, παρέχεται η δυνατότητα,
εφόσον μέχρι την προθεσμία ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων, δηλαδή μέχρι τις 2.3.2015,
μετατραπούν σε οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 («απλές ετερόρρυθμες εταιρείες»), να
τηρούν το λογιστικό τους σύστημα απλογραφικά. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την πρόσθετη
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 ( κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).»
3. Προστίθεται περίπτωση (κ) στο τέλος της παραγράφου 5.8.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως εξής:
«κ) διακίνηση κενών ειδών συσκευασίας.»

Ζ) ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015
« Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.»
Απαντώντας σε ερώτημα, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Επιχείρηση απαλλασσόμενη σύνταξης απογραφής (π.χ. φαρμακείο) κατά το φορολογικό έτος 2014
προσδιόρισε κόστος πωληθέντων με βάση τα δεδομένα τεκμαρτών απογραφών έναρξης και λήξης
(10% επί των αγορών). Από 1.1.2016 και μετά η επιχείρηση θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία και είναι
υπόχρεη σε διενέργεια πραγματικής απογραφής, ενώ ως απογραφή λήξης φορολογικού έτους 2015 θα
λάβει τα δεδομένα πραγματικής απογραφής.
2. Περαιτέρω, με βάση την εισηγητική έκθεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 89 του ν.4316/2014
(ΦΕΚ Α’ 270) την 1.1.2015 ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής
απογραφής. Επίσης, με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου,
ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα
έναρξης θεωρείται μηδέν.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπόψη επιχείρηση προβαίνει υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά, σε
πραγματική απογραφή, στις 31.12.2015 λόγω μετάβασης από απλογραφικά σε διπλογραφικά βιβλία,
για το φορολογικό έτος 2015, ως απογραφή έναρξης για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων
θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα πραγματικής απογραφής εφόσον αυτή έχει διενεργηθεί. Σε διαφορετική
περίπτωση (μη υποχρέωση σύνταξης απογραφής) το απόθεμα έναρξης (1.1.2015) θεωρείται μηδενικό.

Σημειώσεις Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ
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