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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Ο Κώδικα̋ Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) αντικατέστησε από 01/01/2013 τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίο̋ εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μα̋, με την ονομασία 

Κώδικα̋ Φορολογικών Στοιχείων, με το διάταγμα τη̋ 7
η̋

 Ιουλίου 1952 και στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκε με τον α.ν. 4/1968, το π.δ. 99/1977 και το προϊσχύον π.δ. 186/1992. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για δυο νομοθετήματα που καλύπτουν το ίδιο πεδίο, αυτό τη̋ «λογιστική̋ οργάνωση̋».  

  Σκοπό̋ του ΚΒΣ δεν ήταν ο εξαναγκασμό̋ των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των 

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

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

φορολογικών βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων. 

  Σταδιακά όμω̋, στο πλαίσιο τη̋ προσπάθεια̋ για την πάταξη τη̋ φοροδιαφυγή̋, αποδόθηκε πολύ 

μεγαλύτερο βάρο̋ στο κυρωτικό μέρο̋ του Κώδικα με αποτέλεσμα την πρόβλεψη αυστηρότατων 

και υπέρογκων διοικητικών προστίμων, μη δυναμένων να εισπραχθούν κατά την λογική εκτίμηση 

των πραγμάτων, ακόμη και για τυπικέ̋ παραβάσει̋ των διατάξεών του. Επιπλέον, συνδέθηκαν 

στενά οι παραβάσει̋ των διατάξεών του με το κύρο̋ των βιβλίων με αποτέλεσμα την εύκολη και 

χωρί̋ ουσιαστικό λόγο απόρριψη των βιβλίων και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων. Έτσι, ο Κώδικα̋ Βιβλίων και Στοιχείων από εργαλείο που θα βοηθούσε τι̋ 

επιχειρήσει̋ στην εκπλήρωση των φορολογικών του̋ υποχρεώσεων μεταβλήθηκε σε ένα σύστημα 

καταπίεση̋ ακόμη και των φορολογουμένων που θα ήθελαν να είναι συνεπεί̋ με τι̋ φορολογικέ̋ 

του̋ υποχρεώσει̋.  

  Ο ΚΦΑΣ από την άλλη έχει ω̋ σκοπό ,συνδυαστικά με την λογιστική επιστήμη την θέσπιση 

ενιαίων και όχι πολύπλοκων κανόνων σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των 

στοιχείων, ώστε να προκύπτουν οι συναλλαγέ̋ και τα αποτελέσματα και να γνωρίζουν και  οι 

επιχειρήσει̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ έναντι όλων (εταίρων ,μετόχων ,προμηθευτών , πελατών, 

φορολογικών αρχών) 
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  Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ υπάρχουν κανόνε̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών και 

εμφάνιση̋ των λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων. Οι διατάξει̋ και οι κανόνε̋ αυτοί, 

είναι είτε στου̋ εμπορικού̋, είτε στου̋ φορολογικού̋ νόμου̋ ή σε αυτοτελή νομοθετήματα, δεν 

μεταβάλουν όμω̋ το ουσιαστικό μέρο̋ του συνολικού δικαίου, το οποίο δημιουργεί υποχρεώσει̋ 

και δικαιώματα και είναι δευτερεύον το ζήτημα αν αυτέ̋ είναι ενταγμένε̋ σε ιδιαίτερο νομοθέτημα 

ή αποτελούν μέρο̋ του γενικού φορολογικού κώδικα.  

  Είναι κοινώ̋ αποδεκτό ότι χρειάζεται ένα̋ φορολογικό̋ κώδικα̋ με επιμέρου̋ κεφάλαια για κάθε 

φορολογία ή ενότητα. Όμω̋ δεν είναι και δυνατή η πλήρη̋ κατάργηση των κανόνων και των 

διατάξεων διότι σύμφωνα με αυτέ̋ τηρούνται τα βιβλία και εκδίδονται τα στοιχεία. Είναι αναγκαία 

όμω̋ η ύπαρξη πιο ευέλικτων νομοθετικών πλαισίων που να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τη̋ 

επιχειρηματικότητα̋. Αυτό̋ είναι και ο σκοπό̋ του ΚΦΑΣ. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Οι διαπιστώσει̋, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι πιθανέ̋ προτάσει̋ τη̋ παρούσα̋ 

Πτυχιακή̋ Εργασία̋, εκτό̋ των αναφορών που σημαίνονται σαν λήμματα, αποτελούν προσωπικέ̋ 

θεωρητικέ̋ ή εμπειρικέ̋ διαπιστώσει̋ του φοιτητή που την επιμελήθηκε και δεν απηχούν κατ’ 

ανάγκη τη γνώμη του εισηγητή Εκπαιδευτικού ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματο̋ 

Λογιστική̋ ή του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Θέμα τη̋ παρούσα̋ εργασία̋ είναι η φορολογία εισοδήματο̋ επιχειρήσεων Β΄ κατηγορία̋  

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του νέου Κώδικα  Φορολογική̋  Απεικόνιση̋  Συναλλαγών 

(Κ.Φ.Α.Σ)4093/2012.Ο  νέο̋ αυτό̋  νόμο̋ που ψηφίστηκε στην εφημερίδα τη̋ Κυβέρνηση̋ την 

12/11/12  καταργεί τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ168/1991-Κ.Β.Σ).Στην παρούσα μελέτη 

γίνεται εκτενή̋ αναφορά στον Κ.Β.Σ και στον Κ.Φ.Α.Σ, με την προσπάθεια να επέλθει μία ,όσο το 

δυνατό ακριβέστερη προσέγγιση των τροποποιήσεων που επήλθαν με την εφαρμογή του παρόντο̋  

νόμου σε σχέση με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο παλαιό̋ Κώδικα̋ και γίνεται μία πλήρη̋ προσέγγιση στα βιβλία και στα στοιχεία Β΄ 

Κατηγορία̋. Ειδικότερα αναφέρεται ποιοί  είναι υπόχρεοι απεικόνιση̋ συναλλαγών, πώ̋ 

κατηγοριοποιούνται οι επιτηδευματίε̋ ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών του̋ και ανάλογα 

με το είδο̋ των πωλήσεων που διενεργούν. Επίση̋  προσδιορίζονται οι κατηγορίε̋ βιβλίων που 

εντάσσονται οι επιτηδευματίε̋ από την έναρξη των εργασιών του̋ με βάση το ύψο̋ των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων του̋ τη̋ προηγούμενη̋ διαχειριστική̋  περιόδου̋ του̋ .Στο δεύτερο κεφάλαιο 

απεικονίζεται ο νέο̋ Κώδικα̋ καθώ̋ και τα βιβλία στοιχεία αυτού. Τα βιβλία Β΄ κατηγορία̋ 

μετονομάζονται πλέον σε απλογραφικά και παραθέτεται αναλυτική περιγραφή ω̋ προ̋ τον τρόπο 

τήρηση̋ των βιβλίων και  στοιχείων. Στο τρίτο κεφάλαιο  τη̋ παρούσα̋  μελέτη̋ ,απεικονίζονται οι 

τροποποιήσει̋  που έγιναν στα Απλογραφικά βιβλία με την εφαρμογή του  νέου νόμου 

,παρουσιάζονται τα αδιευκρίνιστα στοιχεία και  παραθέτονται τα συμπεράσματα από την μετάβαση 

του Κ.Β.Σ στον Κ.Φ.Α.Σ. Επιπροσθέτω̋  στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ορισμένε̋ 

έννοιε̋  όπω̋ τι  είναι φόρο̋ και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η φορολογική πολιτική των 

ευρωπαϊκών χωρών .Τέλο̋ στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται τα φορολογικά 

συστήματα ορισμένων χωρών και διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα από τη σύντομη 

περιήγησή μα̋  στα φορολογικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών  χωρών . 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ(Κ.Β.Σ.)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
 :ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 Με τι̋ διατάξει̋ του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσει̋ και τα δικαιώματα των 

επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, για την 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του̋.  

Με τον όρο «επιτηδευματία̋» ο Κ.Β.Σ .εννοεί κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα μέσα στην ελληνική επικράτεια, 

αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματο̋ από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 

επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώ̋ και τι̋ αστικέ̋ 

κερδοσκοπικέ̋ και μη κερδοσκοπικέ̋ εταιρείε̋. Όλοι οι υπόλοιποι είναι τα φυσικά πρόσωπα 

(καταναλωτέ̋). 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ: 

  Οι επιτηδευματίε̋ διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών του̋: 

α) σε εκείνου̋ που πωλούν αγαθά, χονδρικώ̋ ή λιανικώ̋, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίω̋ 

κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, 

β) σε εκείνου̋ που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίε̋. 

  Επίση̋ οι επιτηδευματίε̋ διακρίνονται από φορολογική άποψη σε εκείνου̋ που διενεργούν 

χονδρικέ̋ πωλήσει̋ και σε εκείνου̋ που διενεργούν λιανικέ̋ πωλήσει̋. 
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1.2.ΕΝΝΟΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

 

Α) ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ :Η προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων, 

από επιτηδευματία σε επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματό̋ του.Καθώ̋ επίση̋ και η 

προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων από επιτηδευματία στο Δημόσιο ή 

σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σωματεία, Ιδρύματα, Ι.Ναού̋, Ι.Μητροπόλει̋ κ.λ.π. νομικά 

πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαραχτήρα (πρόσωπα τη̋ παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.).  

Ο επιτηδευματία̋ του οποίου τα έσοδα απο χονδρικέ̋ πωλησει̋ υπερβαίνουν το 60 στα εκατό 

(60%)του συνόλου των ετησίων ακαθάριστων εσόδων του ονομάζεται χονδροπωλητή̋. 

Β) ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: η προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων από 

επιτηδευματία σε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτή), που αγοράζει για να καλύψει τι̋ 

προσωπικέ̋ του ανάγκε̋ και τι̋ ανάγκε̋ τη̋ οικογένειά̋ του. 

 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

Βιβλία : Κατά την έννοια που του̋ αποδίδει η φορολογική νομοθεσία (Κ.Β.Σ.) 

αποτελούν κατάστιχα ειδικά γραμμογραφημένα κατά περίπτωση στα οποία καταχωρίζονται με 

συγκεκριμένο τρόπο οι οικονομικέ̋ πράξει̋ τη̋ επιχείρηση̋, όπω̋ ορίζει ο Κ.Β.Σ.. 

Στοιχείο: Το στοιχείο από την άποψη τη̋ φορολογική̋ λογιστική̋ αποτελεί το δικαιολογητικό μια̋ 

οικονομική̋ πράξη̋ ή με άλλα λόγια τη ταυτότητα τη̋ οικονομική̋ πράξη̋. Με βάση αυτό 

πραγματοποιείται η λογιστική καταχώρηση τη̋ οικονομική̋ πράξη̋ στα βιβλία που τηρεί η 

επιχείρηση.  
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Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων είναι : 

 

1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που 

ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματο̋ από 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώ̋ και οι αστικέ̋ κερδοσκοπικέ̋ ή μη εταιρείε̋, αναφερόμενο 

στο εξή̋ με τον όρο «επιτηδευματία̋», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, 

διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τι̋ καταστάσει̋ και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση 

βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση. Για το 

χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου , ω̋ επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματική̋ – φυσική̋, 

επαγγελματική̋ εγκατάσταση̋ στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτή̋ 

ω̋ μόνιμη̋ ή μη από άλλε̋ διατάξει̋. Επιτηδευματία̋ για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντο̋ λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφή̋ που δεν έχει 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 

αναγείρει ακίνητο στην Ελλάδα.  

 

2.Τι̋ παραπάνω υποχρεώσει̋ έχει και η κοινοπραξία επιτηδευματιών, που θεωρείται επιτηδευματία̋ 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, εφόσον έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση, 

αποβλέπει στη διενέργεια συγκεκριμένη̋ πράξη̋, αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, που 

κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πριν από την έναρξη των 

εργασιών τη̋, και τα μέλη τη̋ είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που το καθένα ασκεί δική του 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι ομόρρυθμο μέλο̋ διαφορετική̋ ομόρρυθμη̋ ή 

ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋. 

 

3. Το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματία̋, οι επιτροπέ̋ και οι ενώσει̋ 

προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένε̋ αποστολέ̋ και οι διεθνεί̋ οργανισμοί, 

υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον 

Κώδικα αυτό. Τα πρόσωπα αυτά, εκτό̋ από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξει̋ παράδοση̋ αγαθών 

ή παροχή̋ υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενη̋ αξία̋ (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο 
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εισοδήματο̋ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ π.δ/το̋ 186/1992-Άρθρο 2 θεωρούνται επιτηδευματίε̋ μόνο για τι̋ 

δραστηριότητε̋ αυτέ̋ και έχουν τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

 

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ: 

  Δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, με 

εξαίρεση το δελτίο αποστολή̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν, οι 

αγρότε̋ και οι αγροτικέ̋ εκμεταλλεύσει̋ που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.   2859/2000 

(ΦΕΚ 248 Α’), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώ̋ του νόμου αυτού. 

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ: 

  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τη̋ τήρηση̋ των βιβλίων του Κώδικα αυτού και τη̋ έκδοση̋ 

των αποδείξεων λιανική̋ πώληση̋ αγαθών και παροχή̋ υπηρεσιών   οι επιτηδευματίε̋ φυσικά 

πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα 

έσοδα μέχρι εννέα χιλιάδε̋ (9.000) Ευρώ από την πώληση αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την 

πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα 

από την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τι̋ τέσσερι̋ χιλιάδε̋ (4.000) Ευρώ, ή μέχρι τι̋ 

τέσσερι̋ χιλιάδε̋ (4.000) Ευρώ από την παροχή υπηρεσιών, καθώ̋ και τα φυσικά πρόσωπα που 

εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α' 77), των οποίων η συνολική χωρητικότητα 

δεν υπερβαίνει του̋ πεντακόσιου̋ (500) Κόρου̋. 

  Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί επιτηδευματιών που 

πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικέ̋ πωλήσει̋ κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοι̋ 

εκατό (60%) ή εξαγωγέ̋ ανεξάρτητα από ποσοστό, ω̋ και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται 

στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντο̋ Κώδικα. 

  Ειδικά, ανεξάρτητα από το ύψο̋ των ακαθαρίστων εσόδων απαλλάσσονται: 
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α) Από την τήρηση βιβλίων, οι πράκτορε̋ κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και 

συναφή), μόνο για τη δραστηριότητα αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων τη̋ παραγράφου 2 του 

άρθρου 4 και τη̋ περίπτωση̋ ιβ' τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 10, του παρόντο̋ Κώδικα καθώ̋ και 

οι εφημεριδοπώλε̋ (υποπράκτορε̋ εφημερίδων και περιοδικών). 

β) Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρείται ότι 

ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενη̋ Αξία̋, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του άρθρου 3 του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α' 125), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν 

την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχουν υπηρεσίε̋ προ̋ τα πρόσωπα τη̋ 

παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Οι διατάξει̋ του πρώτου εδαφίου αυτή̋ τη̋ παραγράφου 

εφαρμόζονται ανάλογαν και κατά την καταβολή αμοιβών σε δικαιούχου̋, οι οποίοι    

- συνδέονται με σχέση μίσθωση̋ έργου με φορέα εκτέλεση̋ ερευνητικού έργου, το οποίο 

χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώ̋ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι και δεν είναι επιτηδευματίε̋ 

από άλλη αιτία, εφόσον το ποσό αυτών των αμοιβών του̋ δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που 

αναφέρεται σε αυτέ̋ και το έργο που παρέχουν αφορά αποκλειστικά τον χρηματοδοτούμενο από την 

Ε.Ε. ερευνητικό έργο. 

 

1.4 ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

  Οι επιτηδευματίε̋ εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα αυτού από 

την έναρξη των εργασιών του̋, με βάση το ύψο̋ των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τη̋ 

προηγούμενη̋ διαχειριστική̋ περιόδου, ω̋ ακολούθω̋: 

Πρώτη :μέχρι και 150.000 ευρώ  

Δεύτερη: απο 150.000 μέχρι και 1.500.000 ευρώ 

Τρίτη: άνω των 1.500.000 ευρώ 
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Συνφωνα με τον νεο ΦΕΚ 166Αν.3842/23/4/2010 τα ανωτέρω όρια μεταβάλλονται  ω̋ εξή̋ : 

Δεύτερη κατηγορία :μέχρι 1.500.000 ευρώ  

Τρίτη κατηγορία :άνω των 1.500.000 ευρώ 

 

Α)Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται  : 

 

α) ο εκμεταλλευτή̋ περιπτέρου, 

β) ο πωλητή̋ οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά 

στι̋ κινητέ̋ λαϊκέ̋ αγορέ̋, 

γ) ο πρατηριούχο̋ υγρών καυσίμων, για την εμπορία βενζίνη̋. 

 

· Βιβλία πρώτη̋ κατηγορία̋  

  Ο επιτηδευματία̋ τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋, για την άσκηση του επαγγέλματό̋ του, τηρεί βιβλίο 

αγορών, σε ξεχωριστέ̋ στήλε̋ του οποίου καταχωρεί: 

α) το είδο̋ του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοση̋ ή λήψη̋ του και το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη,  

β) την αξία αγορά̋ αγαθών και λήψη̋ υπηρεσιών, τα έξοδα, το ΦΠΑ των πράξεων αυτών και τι̋ 

επιστροφέ̋ και εκπτώσει̋ που γίνονται με ιδιαίτερα στοιχεία, οι οποίε̋ μπορεί να καταχωρούνται 

αφαιρετικά από τι̋ αντίστοιχε̋ στήλε̋. Η αξία κάθε πράξη̋ αναλύεται σε στήλε̋ του τηρούμενου 

βιβλίου ή σε καταστάσει̋, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ τη̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ και του ΦΠΑ. Η 

ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων. Σε ιδιαίτερε̋ στήλε̋ ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρείται η αξία 

αγορά̋ των παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ αυτών καθώ̋ και τα δάνεια που χορηγούνται ή λαμβάνονται.  

Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά 
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μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στι̋ στήλε̋ που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με 

αναγραφή και του πλήθου̋ των αντίστοιχων δικαιολογητικών». 

Παρατήρηση :  

Με το άρθρο 19 παρ. 32 του Ν 3842/2010 ορίζεται ότι εντάσσονται  απο την 1η Ιουλίου 2010 στη Β` 

κατηγορία βιβλίων οι επιτηδευματίε̋ που τηρούν βιβλίο αγορών  καθώ̋ και οι επιτηδευματίε̋ που 

απαλλάσσονταν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ από την 

τήρηση βιβλίων και υποχρεούνται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου  19 να 

τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων . 

 

Β) Στη δεύτερη κατηγορία  εντάσονται: 

 

α) Ο επιτηδευματία̋ του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό 

τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογία̋ εισοδήματο̋, καθώ̋ και ο 

εκμεταλλευτή̋ πλοίου δεύτερη̋ κατηγορία̋ του άρθρου 3 του ν. 27/1975. 

β) Ο πράκτορα̋ εφημερίδων και περιοδικών, καθώ̋ και ο πρατηριούχο̋ 

χονδρική̋ πώληση̋ καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 1.1.2004. Όποιο̋ από του̋ παραπάνω 

επιτηδευματίε̋ διατηρεί και κλάδο παροχή̋ άλλων υπηρεσιών ή πώληση̋ αγαθών τηρεί, για όλε̋ τι̋ 

δραστηριότητέ̋ του τα βιβλία τη̋ κατηγορία̋ που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων του όχι όμω̋ κατηγορία̋ κατώτερη̋ τη̋ δεύτερη̋. 

γ) Ο πρατηριούχο̋ υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου. 

Όποιο̋ διατηρεί και κλάδο πώληση̋ άλλων αγαθών ή παροχή̋ υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτό 

τα βιβλία τη̋ κατηγορία̋ που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμω̋ 

κατηγορία̋ κατώτερη̋ τη̋ δεύτερη̋. 
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 Όποιο̋ από του̋ παραπάνω επιτηδευματίε̋ διατηρεί και κλάδο πώληση̋ άλλων αγαθών ή παροχή̋ 

υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία τη̋ κατηγορία̋ που αντιστοιχεί στα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμω̋ κατηγορία̋ κατώτερη̋ τη̋ δεύτερη̋. 

 

· Βιβλία δεύτερη̋ κατηγορία̋ 

 1.Ο επιτηδευματία̋ τη̋ δεύτερη̋ κατηγορία̋, για την άσκηση του επαγγέλματό̋ του, τηρεί βιβλίο 

εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστέ̋ στήλε̋ του οποίου καταχωρεί: 

α) Το είδο̋ του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοση̋ ή λήψη̋ του, 

καθώ̋ και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, 

β) Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την 

παροχή υπηρεσιών και από λοιπέ̋ πράξει̋, 

γ) Τι̋ δαπάνε̋ για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό του̋ για 

μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τι̋ δαπάνε̋ λήψη̋ υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπέ̋ 

πράξει̋, 

δ) Τι̋ επιστροφέ̋ και τι̋ εκπτώσει̋ που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των 

πιο πάνω πράξεων, οι οποίε̋ μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τι̋ 

αντίστοιχε̋ στήλε̋, 

ε) Το Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στι̋ πιο πάνω πράξει̋. 

2. Το ποσό κάθε πράξη̋ τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου αναλύεται σε ιδιαίτερε̋ στήλε̋ του 

τηρουμένου βιβλίου ή σε καταστάσει̋, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ τη̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ και του 

Φ.Π.Α. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ για την υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων. 

3. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' αυτά μπορεί να 

καταχωρούνται καθημερινά στι̋ στήλε̋ που αφορούν, με ένα ποσό, για κάθε ένα είδο̋ και σειρά 

στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού. 
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Σε περίπτωση χρήση̋ ταμειακή̋ μηχανή̋ αναγράφεται ο αριθμό̋ του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπω̋ 

ορίζεται από τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ αποφάσει̋ περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ. Παρέχεται 

η δυνατότητα καταχώρηση̋ των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με 

βάση δελτίο μηνιαία̋ αναφορά̋, που εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα 

αντίστοιχα αθροίσματα των επί μέρου̋ ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων-

εξόδων τη̋ περιόδου που αφορά, καθώ̋ και του πρώτου και του τελευταίου αριθμού του ημερήσιου 

δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Τα ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να 

διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ αποφάσει̋ περί τεχνικών 

προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού. 

Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφορά̋.  

4. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα: 

α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, 

β) Οι αυτοπαραδόσει̋ αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, 

γ) Η αξία αγορά̋ παγίων στοιχείων, ο Φ.Π.Α που αναλογεί σε αυτά, καθώ̋ και οι αποσβέσει̋ του̋ 

όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, 

δ) Οι καταθέσει̋ και οι αναλήψει̋ κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και 

λαμβάνονται, καθώ̋ και οι εισπράξει̋ ή οι καταβολέ̋ που γίνονται για μερική ή ολική εξόφλησή 

του̋. 

5. Στι̋ τελευταίε̋ σελίδε̋ του βιβλίου και εντό̋ του επόμενου μήνα από τη λήξη τη̋ διαχειριστική̋ 

περιόδου, γίνεται ανάλυση των ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσει̋ αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

με διάκριση λιανικών - χονδρικών, των εξόδων για αμοιβέ̋ προσωπικού και τρίτων, για ενοίκια, για 

τόκου̋ και για λοιπά έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρηση̋ 

του βιβλίου εσόδων - εξόδων. 

6. Ο επιτηδευματία̋ τη̋ δεύτερη̋ κατηγορία̋ τηρεί και βιβλίο απογραφών 

εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 27 και 28 τουΚ.Β.Σ., 

εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρηση̋ βιβλίων 

πρώτη̋ κατηγορία̋. Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή τη̋ απογραφή̋ γίνεται κατά ποσότητα και 
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αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου εκάστου έτου̋ και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολή̋ 

εκκαθαριστική̋ δήλωση̋ ΦΠΑ ή δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

 

· Στοιχεία Δεύτερη̋ Κατηγορία̋ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 

Δελτίο Αποστολή̋ 

 

  Το παραστατικό αυτό συνοδεύει κάθε διακίνηση ειδών. Διακίνηση ειδών γίνεται όχι μόνο κατά την 

πώληση, αλλά και για άλλε̋ αιτίε̋, όπω̋ π.χ. για επεξεργασία, επιστροφή, δειγματισμό κ.λπ. Σε 

κάθε περίπτωση διακίνηση̋ απαιτείται η ύπαρξη Δελτίου Αποστολή̋. Πρέπει να αναγράφεται ο  του 

π.χ. για το λογιστήριο, για το μεταφορέα, στέλεχο̋ κλ.π , η ώρα έναρξη̋-παράδοση̋ τη̋ 

αποστολή̋ (ω̋ ώρα παράδοση̋ ή έναρξη̋ τη̋ αποστολή̋ λογίζεται η ώρα που τα αγαθά βγαίνουν 

από το κατάστημα, υποκατάστημα, αποθήκη κ.λ.π του αποστολέα.) Στο δελτίο αποστολή̋ πρέπει να 

αναγράφεται και ο σκοπό̋ διακίνηση̋ (για παράδειγμα για πώληση, για \ αποθήκευση, για 

επεξεργασία κ.λ.π.) 

  Όταν τα αγαθά που συνοδεύονται με δελτίο αποστολή̋ προορίζονται για πώληση, τότε σε 

προθεσμία 30 ημερών από την έκδοση του δελτίου αποστολή̋, ο επιτηδευματία̋ πρέπει να εκδώσει 

τιμολόγιο.  

  Σύμφωνα με τον ΚΒΣ το Δελτίο Αποστολή̋ πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τι̋ ποσότητε̋ των 

ειδών και προαιρετικά την αξία του̋. Η διακίνηση ειδών χωρί̋ δελτίο αποστολή̋ συνιστά σοβαρή 

παράβαση του ΚΒΣ. 
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Τιμολόγιο Πώληση̋  

 Το παραστατικό αυτό αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο τη̋ οικονομική̋ πράξη̋ και συμπληρώνει 

την έκδοση ενό̋ ή περισσότερων Δελτίων Αποστολή̋, που έχουν εκδοθεί προηγούμενα για 

πωλήσει̋ προ̋ ένα συγκεκριμένο πελάτη, σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοση̋ 

του δελτίου αποστολή̋ . Το Τιμολόγιο περιλαμβάνει τι̋ ποσότητε̋ και τι̋ αξίε̋ των ειδών, αλλά δεν 

αποτελεί συνοδευτικό τη̋ μεταφορά̋. Στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα Δελτία 

Αποστολή̋ που καλύπτει. 

  Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. το αντίστοιχο Τιμολόγιο Πώληση̋ που θα καλύπτει το (ή τα) Δελτίο 

Αποστολή̋, θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

έκδοση̋ του πρώτου Δελτίου Αποστολή̋ (σήμερα ένα̋ μήνα̋). 

 

Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολή̋ 

  Είναι το πιο συνηθισμένο παραστατικό πώληση̋ και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του Δελτίου 

Αποστολή̋ και του Τιμολογίου. Συνοδεύει μια ολοκληρωμένη πώληση αγαθών. Στο έντυπο του θα 

πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά όλα τα πεδία του (περιγραφή ειδών, μονάδα μέτρηση̋, 

ποσότητα και αξία). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση ενό̋ τιμολογίου (οποιουδήποτε είδου̋) 

γίνεται ανεξάρτητα με το αν η αξία του θα πληρωθεί αμέσω̋ ή αργότερα από τον πελάτη. Αν η 

εξόφλησή του γίνει αμέσω̋, τότε το τιμολόγιο χαρακτηρίζεται "τοι̋ μετρητοί̋", ενώ αν ο  πελάτη̋ 

οφείλει το αντίστοιχο ποσό, χαρακτηρίζεται "επί πιστώσει". 

 

  

Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώληση̋ 

  Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν υπάρχει επιστροφή ειδών. 

Για παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο επιστρέφει στον εκδοτικό οίκο ορισμένα βιβλία, γιατί διαπίστωσε 

ότι ορισμένε̋ σελίδε̋ του̋ ήταν λευκέ̋ (κακέκτυπα). Ο εκδοτικό̋ οίκο̋ για να "ακυρώσει" την 

πώληση αυτών των βιβλίων εκδίδει ένα Πιστωτικό Τιμολόγιο. Η αξία του Τιμολογίου αυτού (η αξία 
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των αγαθών που επιστρέφονται) επιστρέφεται ή οφείλεται στον πελάτη, ανάλογα αν είναι μετρητοί̋ 

ή επί πιστώσει. 

 

Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωση̋. 

Το Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωση̋ είναι ανάλογο με το Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώληση̋, αλλά δε 

σχετίζεται με επιστροφή ειδών. Αφορά επιπλέον εκπτώσει̋ που παρέχονται σε πελάτε̋, επειδή π.χ. 

αγόρασαν ένα μεγάλο όγκο αγαθών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. 

 

Τιμολόγιο Παροχή̋ Υπηρεσιών 

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όχι για την πώληση αγαθών αλλά για υπηρεσίε̋ που προσφέρθηκαν 

σε κάποιον πελάτη επιτηδευματία. 

 

Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχή̋ Υπηρεσιών 

  Το παραστατικό αυτό εκδίδεται, όταν υπάρχει κάποιο̋ λόγο̋ επιστροφή̋ χρημάτων για κάποια 

παροχή υπηρεσία̋, για την οποία έχει εκδοθεί ήδη ένα τιμολόγιο παροχή̋ υπηρεσιών. Η αξία του 

τιμολογίου αυτού επιστρέφεται ή οφείλεται στον πελάτη. 

 

Απόδειξη Λιανική̋ Πώληση̋ 

  Το παραστατικό αυτό εκδίδεται, όταν γίνεται λιανική πώληση ειδών, δηλαδή πώληση σε κάποιον 

ιδιώτη.Είναι ανάλογο με το Δελτίο Αποστολή̋ - Τιμολόγιο με τη διαφορά ότι για αξία αγαθών κάτω 

ενό̋ ποσού (σήμερα 30,00 €) δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη 

(Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση). Για αξία αγαθών πάνω από αυτό το ποσό ή αν το επιθυμεί ο 

πελάτη̋, τότε θα πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του. Με την έκδοση μια̋ Απόδειξη̋ Λιανική̋ 

Πώληση̋ θεωρείται ότι ο πελάτη̋ εξοφλεί την αξία τη̋ αμέσω̋. 
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Απόδειξη Παροχή̋ Υπηρεσιών 

Πρόκειται για παραστατικό αντίστοιχο του Τιμολογίου Παροχή̋ Υπηρεσιών, με τη διαφορά ότι ο 

πελάτη̋ είναι ιδιώτη̋. 

 

Απόδειξη Λιανική̋ - Δελτίο αποστολή̋ 

Το παραστατικό αυτό συνδυάζει τι̋ ιδιότητε̋ των δύο αναφερόμενων συστατικών του. Εκδίδεται 

όταν μια λιανική πώληση συνοδεύεται με μεταφορά του αντικειμένου, συνήθω̋ ογκώδου̋, που την 

εκτελεί κάποιο̋ μεταφορέα̋. 

 

Απόδειξη Παροχή̋ - Δελτίο Αποστολή̋ 

Το παραστατικό αυτό αποτελεί συνδυασμό των δύο αναφερόμενων συστατικών του. Εκδίδεται όταν 

μια παροχή υπηρεσία̋ συνοδεύεται από κάποια μεταφορά υλικών πραγμάτων. Για παράδειγμα η 

κατασκευή κατά παραγγελία και η μεταφορά ενό̋ επίπλου. 

 

 Απόδειξη Λιανική̋ Πώληση̋ επί Πιστώσει. 

Υπάρχουν ορισμένε̋ ειδικέ̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ μια λιανική πώληση γίνεται επί πιστώσει. Για 

παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο έχει έναν καλό πελάτη ο οποίο̋ αγοράζει 2-3 βιβλία την εβδομάδα 

αλλά επιθυμεί να τα εξοφλεί κάθε μήνα. Επειδή θεωρείται ότι η έκδοση μια̋ απόδειξη̋ λιανική̋ 

πώληση̋ προκαλεί και την άμεση καταβολή τη̋ αξία̋ τη̋ από τον πελάτη εκδίδεται ένα 

διαφορετικό είδο̋ παραστατικού που ονομάζεταιΑπόδειξη Λιανική̋ Πώληση Επί Πιστώσει. Στην 

περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη. 
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Απόδειξη επιστροφή̋ 

Είναι αντίστροφο παραστατικό τη̋ Απόδειξη̋ Λιανική̋ Πώληση̋ και εκδίδεται, όταν γίνεται 

επιστροφή ειδών. Με την έκδοσή του επιστρέφονται και τα χρήματα. 

 

 

Απόδειξη Αυτοπαράδοση̋ 

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν κάποιο από τα αγαθά που πωλεί η επιχείρηση καταναλώνεται 

και από την ίδια την επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση πωλεί μελάνια εκτυπωτών και 

χρησιμοποιεί αυτά τα μελάνια και για τι̋ δικέ̋ τη̋ εκτυπώσει̋. 

 

Δελτίο Εσωτερική̋ διακίνηση̋. 

  Το παραστατικό αυτό εκδίδεται και συνοδεύει τη μεταφορά υλικών, όταν αυτή γίνεται από ένα 

τμήμα τη̋ επιχείρηση̋ σε άλλο. Για παράδειγμα η μεταφορά βιβλίων από την αποθήκη τη̋ εταιρία̋ 

στο κεντρικό τη̋ βιβλιοπωλείο ή η μεταφορά υλικών από μια αποθήκη τη̋ εταιρία̋ σε άλλη. Είναι 

προφανέ̋ ότι η μεταφορά αυτή δεν είναι πώληση και το αντίστοιχο δελτίο δεν αναγράφει την αξία 

των αγαθών. 

 

Ειδικό Ακυρωτικό σημείωμα 

  Το Ειδικό Ακυρωτικό Σημείωμα χρησιμοποιείται για να ακυρώσει οποιοδήποτε άλλο από τα 

αναφερόμενα παραστατικά. Η έκδοσή του γίνεται μόνο όταν το λάθο̋ ανακαλυφτεί, πριν το 

παραστατικό που θα ακυρωθεί απομακρυνθεί από την επιχείρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

απαγορεύεται η έκδοσή του και η "ακύρωση' του παραστατικού γίνεται με την έκδοση του 

κατάλληλου πιστωτικού παραστατικού. 
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Δελτίο Ποσοτική̋ Παραλαβή̋ 

  Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν η επιχείρηση αγοράζει αγαθά, τα οποία προέρχονται από έναν 

ιδιώτη. Για παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο δέχεται προ̋ πώληση ένα αριθμό βιβλίων που έχει 

εκδώσει ένα καθηγητή̋ Λυκείου. Ο καθηγητή̋ σαν ιδιώτη̋ δεν έχει κανένα λογιστικό έγγραφο. 

Στην περίπτωση αυτή το βιβλιοπωλείο, για να δικαιολογήσει την ύπαρξη των βιβλίων, θα πρέπει να 

εκδώσει ένα Δελτίο Ποσοτική̋ Παραλαβή̋. 

 

Γ)Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται : 

 

  Οι ημεδαπέ̋ και αλλοδαπέ̋ ανώνυμε̋ και περιορισμένη̋ ευθύνη̋ εταιρίε̋, καθώ̋ και οι 

κοινοπραξίε̋ ή άλλη̋ νομική̋ μορφή̋ επιχειρήσει̋ κατασκευή̋ δημόσιων έργων,εφόσον ο 

προϋπολογισμό̋ του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρηση̋ βιβλίων τρίτη̋ 

κατηγορία̋.Επίση̋, στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' και δ' 

τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογία̋ Εισοδήματο̋, που κυρώθηκε με το Ν. 

2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την 

κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώ̋ και οι κοινοπραξίε̋ που έχουν το ίδιο 

αντικείμενο εργασιών, εφόσον συμμετέχει σε αυτέ̋ ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα του παρόντο̋ 

εδαφίου ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένη̋ ευθύνη̋ εταιρία. 

  Η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων τρίτη̋ κατηγορία̋ συντρέχει και για τι̋ κοινοπραξίε̋, στι̋ 

οποίε̋ εισφέρεται η κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή η ανέγερση οικοδομών από 

τι̋ κοινοπραξίε̋ του προηγούμενου εδαφίου. 

  Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερη̋ κατηγορία̋ οι αλλοδαπέ̋ γενικά 

επιχειρήσει̋ που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τι̋ διατάξει̋ των α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α' 132) 

και 378/1968 (ΦΕΚ Α' 82), καθώ̋ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματο̋ με 

τον όρο τη̋ αμοιβαιότητα̋. 
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· Βιβλία Τρίτη̋ Κατηγορία̋ 

 

 1. Ο επιτηδευματία̋ τη̋ τρίτη̋ κατηγορία̋, για την άσκηση του επαγγέλματό̋ του, τηρεί λογιστικά 

βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τι̋ γενικά 

παραδεκτέ̋ αρχέ̋ τη̋ λογιστική̋.  

2. Ο επιτηδευματία̋ τη̋ τρίτη̋ κατηγορία̋ βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α' 283), μόνο ω̋ προ̋ τη δομή, την ονοματολογία και το 

περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων 

λογαριασμών, με εξαίρεση του̋ λογαριασμού̋ τη̋ ομάδα̋ 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. 

3.Επίση̋ τηρεί και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

4. Οι ανώνυμε̋ εταιρείε̋ τηρούν βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων και βιβλίο 

πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων. Οι εταιρίε̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ 

τηρούν βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο πρακτικών διαχείριση̋. 

 

Τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό 

νόμισμα, εκτό̋ αν έχει νομίμω̋ επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που 

εκδίδονται για συναλλαγέ̋ με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να 

αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ(Κ.Φ.Α.Σ)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

2.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ 

  Το υπουργείο οικονομικών για να λάβει την δόση των 31,5 δι̋ ευρώ προαίβει στην διενέργεια 

σχηματισμού ενό̋ νέου Κώδικα .Ο Κώδικα̋ αυτό̋ ονομάζεται Κώδικα̋ Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ 

Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) και δεν είναι άλλο̋ από την απλοποιημένη μορφή του (Κ.Β.Σ). 

  Οι διατάξει̋ του νέου Κ.Φ.Α.Σ. ισχύουν από 1.1.2013.Κάθε διάταξη αντίθετη στι̋ διατάξει̋ του 

Κ.Φ.Α.Σ. δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτέ̋ και παύουν να ισχύουν διοικητικά 

έγγραφα ,εγκύκλιοι και διαταγέ̋, που αφορούν τι̋ διατάξει̋ αυτέ̋. Τέλο̋, οι νέε̋ διατάξει̋ 

κοινοποιήθηκαν με την απόφαση ΠΟΛ.1207/14.11.2012 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων τη̋ 

Υποπαραγράφου Ε1 τη̋ παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί 

του «Κώδικα Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών»».  

 

2.2. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών είναι: 

 

1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα 
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στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματο̋ από εμπορική ή βιομηχανική 

ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη 

επιχείρηση, καθώ̋ και οι αστικέ̋ κερδοσκοπικέ̋ ή μη εταιρείε̋, έχει τι̋ υποχρεώσει̋ του παρόντο̋ 

νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.  

 

2.Κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική-φυσική επαγγελματική 

εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια 

αποβλέποντα̋ στην απόκτηση εισοδήματο̋ , επίση̋ και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο 

κυριότητά̋ τη̋ εντό̋ τη̋ ελληνική̋ επικράτεια̋ ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκε̋ ή 

επεκτάσει̋.  

 

Δεν υπάγονται στην υποχρέωση τήρηση̋:    

 

1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην 

Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένε̋ 

αποστολέ̋ και οι διεθνεί̋ οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και 

διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.Τα πρόσωπα αυτά, εκτό̋ από 

το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξει̋ παράδοση̋ αγαθών ή παροχή̋ υπηρεσιών που υπάγονται στο 

φόρο προστιθέμενη̋ αξία̋ (Φ. Π. Α.) ή στο φόρο εισοδήματο̋ θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνιση̋ 

συναλλαγών μόνο για τι̋ δραστηριότητε̋ αυτέ̋. 

 

2. Τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση του̋ ελεύθερου̋ επαγγελματίε̋, τα οποία, ευκαιριακά και ω̋ 

παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίε̋ για τι̋ οποίε̋ εκδίδονται 

στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο. 
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3. Ο  υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την 

προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδε̋ (10.000) ευρώ 

από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. 

 

α) Κατηγορίε̋ υπόχρεων ω̋ προ̋ την τήρηση των λογιστικών βιβλίων:   

 

1) Απαλλαγή από την τήρηση Λογιστικών Βιβλίων 

2) Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων με την απλογραφική μέθοδο (Β' Κατηγορία̋) 

3) Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο (Γ' Κατηγορία̋) 

4) Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο  και σύμφωνα με του̋ κανόνε̋ των 

Δ.Λ.Π.  

 

β) Κριτήρια κατηγοριοποίηση̋: 

 

· Νομική μορφή 

 

Γενικό̋ Κανόνα̋: Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπέ̋ και αλλοδαπέ̋ 

ανώνυμε̋ και περιορισμένη̋ ευθύνη̋ εταιρίε̋, καθώ̋ και οι ιδιωτικέ̋ κεφαλαιουχικέ̋ εταιρίε̋.Στην 

τήρηση απλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπέ̋ και αλλοδαπέ̋ ομμόρυθμε̋ και 

ετερόρυθμε̋ εταιρείε̋ καθώ̋ και οι ατομικέ̋. 
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· Κύκλο̋ εργασιών 

 

Γενικό̋ Κανόνα̋: Τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, 

ορίζονται με βάση το ύψο̋ των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τη̋ προηγούμενη̋ διαχειριστική̋ 

περιόδου, ω̋ ακολούθω̋: 

 

  Βιβλία   Όρια ακαθάριστων εσόδων 

  Απλογραφικά (πρώην Β' Κατηγορία̋)   μέχρι και 1.500.000 ευρώ 

  Διπλογραφικά (πρώην Γ' Κατηγορία̋)   άνω των 1.500.000 ευρώ 

 

 

 

 

Απλογραφικά  βιβλία  (Β' κατηγορία̋). 

 

Με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου αυτή̋, εντάσσονται πλέον στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

(Β' κατηγορία̋), από την έναρξη των εργασιών του̋ και ανεξάρτητα από το ύψο̋ των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων του̋, με εξαίρεση του̋ υπόχρεου̋ εκείνου̋ που εντάσσονται στην τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου αυτού (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), οι πιο κάτω υπόχρεοι: 

 

α) ο πράκτορα̋ εφημερίδων και περιοδικών. 

 

β) ο πρατηριούχο̋ χονδρική̋ πώληση̋ καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Όποιο̋ από του̋ παραπάνω 

υπόχρεου̋ διατηρεί και άλλο κλάδο πώληση̋ αγαθών ή παροχή̋ υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και 
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άλλε̋ δραστηριότητε̋, τότε εντάσσεται, για όλε̋ του τι̋ δραστηριότητε̋, συμπεριλαμβανόμενη̋ και 

εκείνη̋ για την οποία έχει ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων, στην κατηγορία 

βιβλίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του από τι̋ δραστηριότητε̋ 

αυτέ̋. 

 

γ) ο εκμεταλλευτή̋ πλοίου δεύτερη̋ κατηγορία̋ του άρθρου 3 του ν. 27/1975. 

 

δ) ο πρατηριούχο̋ υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνη̋ και πετρελαίου. Διευκρινίζεται ότι, 

δεδομένου ότι το υγραέριο διατίθεται ω̋ καύσιμο από τα πρατήρια καυσίμων με τον ίδιο τρόπο 

όπω̋ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση̋, η εμπορία υγραερίου από τα εν λόγω πρατήρια δεν 

θεωρείται ω̋ άλλη δραστηριότητα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων. 

 

ε) ο πωλητή̋ πετρελαίου εσωτερική̋ καύση̋ (DIESEL) θέρμανση̋. Όποιο̋ από του̋ παραπάνω 

υπόχρεου̋ των περιπτώσεων γ', δ' και ε' διατηρεί και άλλο κλάδο πώληση̋ αγαθών ή παροχή̋ 

υπηρεσιών, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του κλάδου αυτού κρίνεται αυτοτελώ̋, με βάσει τα 

ακαθάριστα έσοδά του. 

 

στ) ο νέο̋ υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών κατά την έναρξη των εργασιών του. 

 

Τονίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεο̋ εντάσσεται σε απλογραφικά βιβλία μόνο κατά την έναρξη των 

εργασιών του και στη συνέχεια εντάσσεται σε κατηγορία τήρηση̋ βιβλίων με βάση το ύψο̋ των 

ακαθαρίστων εσόδων του τη̋ προηγούμενη̋ διαχειριστική̋ περιόδου. 

 

ζ) τα πρόσωπα τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα 

κ.λπ.) σε περίπτωση υποχρέωση̋ τήρηση̋ διπλογραφικών βιβλίων. 

 

Σημειώνεται ότι η ειδική ένταξη στη τήρηση απλογραφικών βιβλίων των προαναφερομένων 

κατηγοριών υπόχρεων, ίσχυε και με τι̋ προηγούμενε̋ διατάξει̋. 

 

Κατηγορίε̋ υπόχρεων απεικόνιση̋ συναλλαγών που με τι̋ προηγούμενε̋ διατάξει̋ είχαν ειδική 

ένταξη στη Β' κατηγορία βιβλίων και από 1/1/2013 εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με τι̋ γενικέ̋ 
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διατάξει̋. 

 

Από 1/1/2013 παύουν να έχουν ειδική ένταξη στη Β' κατηγορία βιβλίων και εντάσσονται πλέον σε 

κατηγορία βιβλίων με τι̋ γενικέ̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 4 του παρόντο̋ άρθρου, δηλαδή με 

βάση τα ακαθάριστα έσοδά του̋ κατά την προηγούμενη διαχειριστική του̋ περίοδο, οι παρακάτω 

κατηγορίε̋ υπόχρεων απεικόνιση̋ συναλλαγών: 

 

- ο εκμεταλλευτή̋ περιπτέρου 

- ο πωλητή̋ οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά 

στι̋ κινητέ̋ λαϊκέ̋ αγορέ̋ ή πλανοδίω̋ 

- ο εκμεταλλευτή̋ κινητή̋ καντίνα̋ 

 

2.3.ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

  Τα βιβλία και τα στοιχεία, κατ’ αρχήν, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ. Επίση̋ για 

τι̋ συναλλαγέ̋ με το εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση ξένη̋ γλώσσα̋ και ξένου νομίσματο̋. 

Μπορούν όμω̋ και οι συναλλαγέ̋ στο εσωτερικό να απεικονίζονται σε ξένη γλώσσα υπό την 

προϋπόθεση ότι κατά τον έλεγχο τα ζητηθέντα έγγραφα θα προσκομίζονται σε μετάφραση. Ακόμη οι 

συναλλαγέ̋ μπορούν να απεικονίζοντα σε οποιοδήποτε νόμισμα εκτό̋ από το ποσό των φόρων που 

πρέπει να είναι σε ευρώ. 

  Κάθε εγγραφή στα βιβλία πρέπει να στηρίζεται σε εκδοθέντα ή ληφθέντα στοιχεία.Οι συναλλαγέ̋ 

μπορούν να μην εκτυπώνονται και αντί αυτού να αποστέλλεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εφόσον το 

αποδέχεται ο λήπτη̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή ο αποκτών το προϊόν.Η γνησιότητα του στοιχείου μπορεί να 

πιστοποιείται μέσω σήμανση̋ ή ηλεκτρονική̋ υπογραφή̋. 

  Ο υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή 

βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο υπό προϋποθέσει̋. 

  Από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εκτό̋ και αν διενεργούν συναλλαγέ̋ 
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που υπάγονται σε καθεστώ̋ ΦΠΑ, επίση̋ τα φυσικά πρόσωπα που ευκαιριακά πωλούν προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίε̋ εάν εκδίδει στοιχειό τρίτο̋ για λογαριασμό̋ του̋ ή τα έσοδα του̋ δε ξεπερνούν 

τι̋ 10.000 €, σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή απεικονίζεται με Απόδειξη Επαγγελματική̋ 

Δαπάνη̋. 

  Δεν απαλλάσσονται από την τήρηση οι ελεύθεροι επαγγελματίε̋ (Δικηγόροι, Λογιστέ̋, Μηχανικοί, 

Σύμβουλοι κτλ), οι χονδροπωλητέ̋ και οι εξαγωγεί̋. 

2.3.1.ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

  Τα βιβλία διακρίνονται στα απλογραφικά και διπλογραφικά και οι υπόχρεοι συναλλαγών που έχουν 

έσοδα από 10.001 € έω̋ 1.500.000 € τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορία̋), για συναλλαγέ̋ 

μεγαλύτερε̋ από 1.500.001 € τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία (Γ κατηγορία̋). Υποχρεωτικά 

Διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή Γ κατηγορία̋ τηρούν οι ΑΕ οι ΕΠΕ και ΙΚΕ. Τα βιβλία αυτά, είτε 

τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά, είναι αθεώρητα (εκτό̋ από τα ορισμένα πρόσθετα), 

χωρί̋ υποχρέωση τήρηση̋ θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, επί 

μηχανογραφική̋ τήρησή̋ του̋ αλλά σύμφωνα με τι̋ αρχέ̋ και του̋ κανόνε̋ του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των 

κλαδικών λογιστικών σχεδίων και καθορίζεται το περιεχόμενο των λογαριασμών του γενικού και 

των αναλυτικών καθολικών. 

  Τα, μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και βιβλίο απογραφών ανεξάρτητα του τρόπου 

τήρησή̋ του̋ (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) είναι αθεώρητα, χωρί̋ την υποχρέωση καταγραφή̋ 

τη̋ ποσοτική̋ καταμέτρηση̋ των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM. 

  Η ενημέρωση των βιβλίων μπορεί να είναι μέχρι την προθεσμία υποβολή̋ τη̋ δήλωση̋ Φ.Π.Α. και 

φόρου εισοδήματο̋. Τα απλογραφικά, (Β κατηγορία̋) έω̋ 26 του επόμενου μηνά από την λήξη του 

ημερολογιακού τρίμηνου και για τα διπλογραφικά (Γ κατηγορία̋) έω̋ τον τέλο̋ του επόμενου μήνα. 

Επίση̋ καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτική̋ καταχώριση̋ (μια εγγραφή) των ημερήσιων 

εσόδων ανεξαρτήτω̋ είδου̋ και σειρά̋ στοιχείων και για έξοδα μέχρι 150 ευρώ το κάθε 

παραστατικό. 

  Κατά την ίδρυση επιχείρηση̋ τα έξοδα εγκατάσταση̋ μπορούν πλέον να καταχωρούνται στα 

βιβλία με την σύσταση και έναρξη τη̋ επιχείρηση̋. 
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  Καταργείται το βιβλίο αποθήκη̋, που υποχρεούνται σήμερα να τηρούν όσοι επιτηδευματίε̋ έχουν 

ακαθάριστα έσοδα άνω των 5.000.000 ευρώ. Καταργείται το βιβλίο παραγωγή̋-κοστολογίου, το 

οποίο πρέπει να τηρούν σήμερα όσοι επιτηδευματίε̋ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο 

αποθήκη̋. Καταργείται το βιβλίο ποσοτική̋ παραλαβή̋ ή το διπλότυπο δελτίο ποσοτική̋ 

παραλαβή̋. 

  Καταργείται η υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων και ισοζυγίων: α) Η κατάσταση με του̋ 

γιατρού̋, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών β) Η κατάσταση με του̋ υπόχρεου̋ 

απεικόνιση̋ συναλλαγών - αποθέτε̋, που περιέχει το βιβλίο αποθήκευση̋ γ) Η κατάσταση με του̋ 

αντισυμβαλλόμενου̋ υπόχρεου̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνηση̋ 

τουριστικού λεωφορείου δ) Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων τη̋ κλειόμενη̋ 

χρήση̋ από τον υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία. 

  Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που τηρεί απλογραφικά βιβλία να τηρεί βιβλίο 

επενδύσεων. 

  Καταργείται η υποχρέωση του πράκτορα κρατικών λαχείων να τηρεί βιβλίο διάθεση̋ λαχείων. 

  Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που διατηρεί επιχείρηση πώληση̋ μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχή̋, γεωργικών και 

λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, να τηρεί βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών. 

  Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται χώρο στάθμευση̋ ή φύλαξη̋ 

σκαφών θαλάσση̋ να τηρεί βιβλίο στάθμευση̋ με στοιχεία για σκάφη που εισέρχονται και 

σταθμεύουν. 

  Καταργείται η υποχρέωση του μεσίτη αστικών συμβάσεων, αγορά̋ ή πώληση̋ και ενοικίαση̋ 

ακινήτων να τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο 

ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εντολέα, η χρονολογία τη̋ εντολή̋, το είδο̋, η διεύθυνση και 

εφόσον δεν υπάρχει, η περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώ̋ και 

η συμφωνούμενη αμοιβή. 

  Από τα πρόσθετα βιβλία και μέχρι 31/12/2013 εξακολουθεί να ισχύει η τήρηση του̋ για του̋ 

εκμεταλλευτέ̋ ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων, κλινικών ή θεραπευτηρίων, κέντρων αισθητική̋, 

γυμναστηρίων, πάρκινγκ, καθώ̋ επίση̋ και οι γιατροί και οδοντίατροι, μέχρι την έκδοση του 
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φορολογικού στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, θα αναγράφουν τα στοιχεία των πελατών 

του̋ χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή επί μηχανογραφική̋ τήρηση̋, με τη χρήση ειδικών 

ασφαλών διατάξεων σήμανση̋. Η ισχύ̋ τη̋ ρύθμιση̋ αυτή̋ παύει την 1.1.2014.Υποχρέωση 

τήρηση̋ αναλυτική̋ λογιστική̋ πλέον έχουν όσοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση είχαν 

ακαθάριστα έσοδα πάνω από 5.000.000 ευρώ. 

 

2.3.2.ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

  Σχετικά με τα φορολογικά στοιχεία για την διακίνηση παραμένει το Δελτίο Αποστολή̋ το όποιο 

όμω̋ παύει να εκδίδεται για διακίνηση ειδών χωρί̋ εμπορευματική άξια (π.χ διακίνηση 

ανταλλακτικών για επισκευέ̋ πάγιων) και τουλάχιστον σε διάστημα ενό̋ μηνό̋ εκδίδεται το 

Τιμολόγιο Συναλλαγών το οποίο αντικαθιστά το Τιμολόγιο Πώληση̋ και το Τιμολόγιο Παροχή̋ 

Υπηρεσιών, το όποιο θα εκδίδεται σε κάθε πώληση ή παροχή υπηρεσία̋, δηλαδή για όλε̋ τι̋ 

συναλλαγέ̋ με επιχειρήσει̋ πλέον εκδίδεται αθεώρητο Τιμολόγιο Συναλλαγών. Η Απόδειξη 

Λιανικών Πωλήσεων μετονομάζεται σε Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών και εκδίδεται για 

συναλλαγέ̋ με ιδιώτε̋ και παραμένει θεωρημένη. 

  Στα στοιχεία δεν είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή του επαγγέλματο̋, τη̋ διεύθυνση̋ και τη̋ 

αρμόδια̋ Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων και η σειρά, όμω̋ όταν η πράξη απαλλάσσεται από το 

ΦΠΑ αναγράφεται η διάταξη τη̋ απαλλαγή̋. Επίση̋ παρέχεται δυνατότητα τιμολόγηση̋, είτε από 

τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον στον οποίο 

ανατίθεται η τιμολόγηση και υποχρέωση γνωστοποίηση̋ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

  Υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίηση̋ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον αγοραστή αγαθών ή τον λήπτη 

υπηρεσιών σε περίπτωση λήψη̋ ανακριβού̋ τιμολογίου ή μη λήψη̋ τιμολογίου λόγω άρνηση̋ του 

αντισυμβαλλόμενου – υπόχρεου απεικόνιση̋ συναλλαγών. 

  Ω̋ στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή 

με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν του̋ όρου̋ που καθορίζονται από τι̋ κατ’ ιδίαν διατάξει̋ 

του Κώδικα Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών. 
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  Ω̋ τόπο̋ διαφύλαξη̋ των βιβλίων και των στοιχείων, μπορεί να είναι και εκτό̋ τη̋ ελληνική̋ 

επικράτεια̋ μετά τη λήξη τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου που αφορούν, με υποβολή σχετική̋ 

γνωστοποίηση̋.   

  Δίνεται η δυνατότητα σε όλου̋ του̋ υπόχρεου̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών να διαφυλάττουν τα 

φορολογικά στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή μετά την 

υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

  Δίνεται η δυνατότητα τη̋ μη εκτύπωση̋ των αθεώρητων βιβλίων με την προϋπόθεση ότι τα 

δεδομένα του̋ δίνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο και η αδυναμία αναπαραγωγή̋ των 

βιβλίων και των αποθηκευμένων δεδομένων που αφορούν στοιχεία εξομοιώνεται με μη τήρηση των 

βιβλίων και μη έκδοση των στοιχείων. 

 

2.3.3.ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

· Αρχέ̋ τήρηση̋ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Φ.Α.Σ., στο βιβλίο εσόδων-εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: 

 

i) Το είδο̋ του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμό̋ και η χρονολογία έκδοση̋ ή λήψη̋ του, καθώ̋ 

και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων. 

 

ii) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών 

συσκευασία̋, από την παροχή υπηρεσία̋ και από λοιπέ̋ πράξει̋. 
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iii) Οι δαπάνε̋ για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό του̋ για 

μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνε̋ λήψη̋ υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπέ̋ 

πράξει̋.  

 

iv) Η αξία αγορά̋ και πώληση̋ των παγίων στοιχείων.  

 

v) Ο Φ. Π. Α. που αντιστοιχεί στι̋ πιο πάνω πράξει̋.  

 

vi) Οι αυτοπαραδόσει̋ αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 

 

vii) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξει̋ για τι̋ οποίε̋ εκδίδονται 

εκκαθαρίσει̋ των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντο̋. 

 

viii) Οι επιστροφέ̋ και οι εκπτώσει̋ που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, 

οι οποίε̋ καταχωρούνται αφαιρετικά από τι̋ αντίστοιχε̋ στήλε̋. 

Το ποσό κάθε πράξη̋ των περιπτώσεων ii', iii', iv' και vi' αναλύεται στον χρόνο ενημέρωση̋, σε 

ιδιαίτερε̋ στήλε̋ του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσει̋ ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ του Φ.Π.Α.. 

 

ix) Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια τη̋ χρήση̋ λαμβάνονται στοιχεία αγορά̋ αγαθών πριν 

από την παραλαβή του̋, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. 
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x) Εφόσον στο τέλο̋ τη̋ χρήση̋ λαμβάνονται στοιχεία αγορά̋ αγαθών που δεν έχουν ακόμα 

παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικέ̋ εγγραφέ̋ σε ιδιαίτερε̋ στήλε̋ του βιβλίου εσόδων - εξόδων 

και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών 

 

xi) Μέχρι τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ του οικείου 

οικονομικού έτου̋ καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, 

ανάλυση των δεδομένων τη̋ παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ τη̋ 

φορολογία̋ εισοδήματο̋ για τον προσδιορισμό του αποτελέσματο̋ και την συμπλήρωση των 

φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ νόμου. 

 

· Τηρούμενα βιβλία 

 

1) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 

 

Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσει̋ καταχωρείται, μέχρι τον χρόνο 

τη̋ εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ για κάθε πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήση̋ του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστή̋ απόσβεσή̋ 

του, οι αποσβέσει̋ και η αναπόσβεστη αξία. 

 

2) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσει̋ απογραφή̋ 

Εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν 

πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα τη̋ πρώτη̋ διαχειριστική̋ περιόδου δεν ανάγονται σε 

ετήσια βάση.  Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσει̋ απογραφή̋ καταχωρούνται τα εμπορεύματα, 

τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα, οι Α΄ και Β΄ ύλε̋ καθώ̋ και τα υλικά συσκευασία̋, τα οποία κατέχει ο 

υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών κατά τη λήξη τη̋ διαχειριστική̋ του περιόδου και βρίσκονται σε 

δικέ̋ του εγκαταστάσει̋ ή σε εγκαταστάσει̋ τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με τον τρόπο που 
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ορίζεται με τι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ α΄ τη̋ υποπαραγράφου 10.2 τη̋ παραγράφου 10 του 

άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό 

χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών τη̋ έδρα̋ και τα δεδομένα των αγαθών 

αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. 

Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, μέχρι την 20η 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτου̋, η δε αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο τη̋ εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋, 

τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

 

3) Ο υπόχρεο̋ εκμεταλλευτή̋ χώρου διαμονή̋ ή φιλοξενία̋, εκπαιδευτηρίου, κλινική̋ ή 

θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητική̋, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευση̋, καθώ̋ και οι γιατροί και 

οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλεί̋ πληροφορίε̋ για τι̋ συναλλαγέ̋ του̋ μέχρι την έκδοση του 

στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η 

διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα 

έντυπα ή, επί μηχανογραφική̋ τήρηση̋, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανση̋ του 

ν.1809/1988 (Α' 222) .  

 

4) Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων για 

τι̋ συναλλαγέ̋ κάθε υποκαταστήματο̋ με δυνατότητα μη τήρησή̋ του, εφόσον οι αγορέ̋ και οι 

πωλήσει̋ κάθε υποκαταστήματο̋ παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων τη̋ 

έδρα̋, από τα αντίστοιχα δεδομένα τη̋ έδρα̋ ή άλλου υποκαταστήματο̋. Όταν στο υποκατάστημα 

τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα δεδομένα του καταχωρούνται διακεκριμένα 

συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο τη̋ έδρα̋ μέχρι την προθεσμία ενημέρωσή̋ του. 

 

5)Ο επιτηδευματία̋ που τηρεί βιβλία πρώτη̋ ή δεύτερη̋ κατηγορία̋ του Κώδικα αυτού τηρεί βιβλίο 

επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται κατά αναπτυξιακό νόμο: 

 

α) λογαριασμό̋ επενδύσεων, ο οποίο̋ χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τι̋ δαπάνε̋ απόκτηση̋ 
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των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικέ̋ επενδύσει̋ και πιστώνεται με την αξία 

πώληση̋ ή επιστροφή̋ των περιουσιακών αυτών στοιχείων,  

β) λογαριασμό̋ αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίο̋ πιστώνεται με το ποσό τη̋ αφορολόγητη̋ 

έκπτωση̋ ή του αποθεματικού, 

γ) χωριστού̋ λογαριασμού̋ για κάθε είδο̋ πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίο̋ χρεώνεται με 

τι̋ δαπάνε̋ απόκτηση̋ αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε 

φορά ή με την αξία πώληση̋ του. 

 

· Χρόνο̋ ενημέρωση̋ των βιβλίων 

 

1) Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τι̋ πιο πάνω πράξει̋ γίνεται μέχρι 

το τέλο̋ του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου τη̋ 

εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ τη̋ περιοδική̋ δήλωση̋ Φ. Π. Α. και μέχρι τον χρόνο τη̋ εμπρόθεσμη̋ 

υποβολή̋ τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο. 

 

2) Το βιβλίο απογραφή̋, ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, μέχρι την 

20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτου̋, η δε αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο τη̋ εμπρόθεσμη̋ 

υποβολή̋, τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

 

2.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1.α)Δελτίο αποστολή̋   

  Εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών: 

α) σε κάθε περίπτωση χονδρική̋ πώληση̋ ή παράδοση̋ ή διακίνηση̋ αγαθών προ̋ οποιονδήποτε 

και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολή̋ με φορολογικό 

στοιχείο αξία̋, 
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β) σε κάθε περίπτωση παραλαβή̋ από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση 

δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, 

 

γ) επί διακίνηση̋ αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, 

 

δ) επί ποσοτική̋ παραλαβή̋ σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρί̋ στοιχείο διακίνηση̋, 

εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση 

προ̋ πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώ̋ και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο 

αποστολέα̋ είναι υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών ή αγρότη̋ του ειδικού καθεστώτο̋. Όταν κατά 

την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγορά̋ δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο 

αποστολή̋. 

 

Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολή̋ στι̋ εξή̋ περιπτώσει̋: 

 

α) Διακινήσει̋ ειδών που δεν πληρούν τι̋ προϋποθέσει̋ για τον χαρακτηρισμό αυτών ω̋ αγαθών, 

υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σε αυτά δικαιώματα ή δεν 

έχουν εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από 

τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. 

 

β) Διακινήσει̋ ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών μεταξύ των 

εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι' αυτόν αντικείμενο εμπορία̋ και προορίζονται 

αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στι̋ εγκαταστάσει̋ του και οι διακινήσει̋ αυτέ̋ 

διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτική̋ χρήση̋ κυριότητά̋ του ή μισθωμένα δημόσια̋ χρήση̋. 
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γ) Μεταφορά̋, με μεταφορικά μέσα ιδιωτική̋ χρήση̋ ή μισθωμένα δημόσια̋ χρήση̋:  

 

γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικέ̋ επιχειρήσει̋, που 

παράγονται από τι̋ ίδιε̋ επιχειρήσει̋ για τα έργα που εκτελούνται από αυτέ̋,  

γβ) μεταλλεύματο̋, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρου̋ αποθήκευση̋, 

επεξεργασία̋ και εκφόρτωση̋, κατά  

περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικέ̋ επιχειρήσει̋ και  

 

γγ) πέτρα̋, χαλικιού, αργιλοπετρώματο̋ και αργιλοχώματο̋, από επιχειρήσει̋ παραγωγή̋ αδρανών 

υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από του̋ χώρου̋ περισυλλογή̋ ή εξόρυξη̋ στου̋ χώρου̋ 

επεξεργασία̋. 

 

δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ β' τη̋ παραγράφου 16 του 

άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή. 

 

     1.β)     Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολή̋ 

 

   Eκδίδεται σε περίπτωση μεταφορά̋ και διανομή̋ αγαθών, που η ποσότητά του̋ καθορίζεται από 

τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή του̋. Στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα ιδιωτική̋ 

χρήση̋ για τη διακίνηση κάθε είδου̋ αγαθών, αντί τη̋ έκδοση̋ Συγκεντρωτικού Δελτίου 

Αποστολή̋ δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο κινητή̋ αποθήκη̋, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο 

οποίο καταχωρούνται εντό̋ δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολή̋ εφοδιασμού του οχήματο̋ 

με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του 

οχήματο̋ μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού. 
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  Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολή̋ ή συνενωμένο 

δελτίο αποστολή̋ με φορολογικό στοιχείο αξία̋ ή απόδειξη λιανική̋ πώληση̋, εφόσον στην 

τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρηση̋ βιβλίων.  

  Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδο̋ και η ποσότητα των 

αγαθών, με εξαίρεση τι̋ αποδείξει̋ που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον 

δεν τηρείται ο λογαριασμό̋ 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώ̋ και η ακριβή̋ ώρα παράδοσή̋ του̋. 

   Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου 

αποστολή̋ η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολή̋, στο οποίο 

αναγράφονται το είδο̋ και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών καθώ̋ και ο αύξων αριθμό̋ 

του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολή̋.Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολή̋ αυτή̋ τη̋ 

παραγράφου, κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλε̋, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα τη̋ 

διακίνηση̋ των αγαθών, ανεξαρτήτω̋ απόσταση̋, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) 

ημέρε̋ πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα 

υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδου̋ αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή. 

 

 

 

                2.α)Τιμολόγηση συναλλαγών 

 

   Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών 

από υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα τη̋ παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 ή σε αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτό̋ τη̋ χώρα̋, για την 

άσκηση του επαγγέλματό̋ του̋ ή την εκτέλεση του σκοπού του̋, κατά περίπτωση, εκδίδεται 

τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. 

  Ο υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ άρθρου, καθώ̋ επίση̋ εξ ονόματό̋ του 

και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τι̋ παραδόσει̋ αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό τη̋ χώρα̋, είτε σε άλλα κράτη - 
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μέλη τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, είτε σε τρίτη χώρα. Συγκεκριμένα τιμολόγιο εκδίδεται για: 

 

α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση) 

 

β) Την παροχή υπηρεσιών 

 

γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτό̋ τη̋ χώρα̋. 

 

  Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότη̋ να είναι υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ 

συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενο̋ ομοίω̋ υπόχρεο̋ ή αγρότη̋ του ειδικού καθεστώτο̋ Φ.Π.Α. 

ή πρόσωπο τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και η συναλλαγή να αφορά 

στην άσκηση του επαγγέλματο̋ του̋ ή στην εκτέλεση του σκοπού του̋ κατά περίπτωση. 

 

  Το τιμολόγιο εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ή 

την τυχόν απαλλαγή του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών, από την τήρηση αυτών. 

 

  Για τι̋ χονδρικέ̋ πωλήσει̋ αγαθών και παροχέ̋ υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή 

και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προ̋ τον ίδιο υπόχρεο απεικόνιση̋ 

συναλλαγών ή πρόσωπο τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ 

Φ.Π.Α., ο πωλητή̋ μπορεί, αντί τη̋ έκδοση̋ τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε 

πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοση̋ των αγαθών ή παροχή̋ 

των υπηρεσιών, το είδο̋, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδο̋ των υπηρεσιών και το ποσό 

τη̋ αμοιβή̋ που συμφωνήθηκε.  

  Με βάση τα δεδομένα τη̋ κατάσταση̋ αυτή̋ εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα 

εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση 

συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν 

απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται 

από τι̋ κατ’ ιδίαν διατάξει̋. 
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2.β)Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων. 

 

  Αφορά το τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ., το οποίο ω̋ γνωστόν 

εκδίδεται με την είσπραξη ή την πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων. 

 Δεν επέρχεται καμία ουσιώδη̋ μεταβολή, εκτό̋ του ότι πλέον δεν προβλέπεται η έκδοση αυτού, 

στι̋ περιπτώσει̋ επιστροφή̋ έμμεσων φόρων, δασμών και τελών. 

 Συνεπώ̋ με βάση τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, για την επιστροφή έμμεσων φόρων (π.χ. Φ.Π.Α.), από τη 

Δ.Ο.Υ. ή δασμών από το Τελωνείο κ.λπ., δεν απαιτείται πλέον η έκδοση του εν λόγω τιμολογίου από 

τον δικαιούχο. 

 

 

I. Τιμολόγιο αγορά̋ αγροτικών προϊόντων. 

 

Αφορά την τιμολόγηση επί αγορά̋ αγροτικών προϊόντων, από αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ 

Φ.Π.Α. 

Υπόχρεοι έκδοση̋ του τιμολογίου αγορά̋ αγροτικών προϊόντων, είναι: 

 

• Ο υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών 

 

• Τα πρόσωπα τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 

 

Χρόνο̋ έκδοση̋ του τιμολογίου αυτού, είναι ο προβλεπόμενο̋ από τι̋ κατ' ιδίαν διατάξει̋ των 

παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6. 

 

Αναφορικά με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 6 διευκρινίζονται και τα εξή̋: 

 

α) Καταργείται το καθεστώ̋ που εισήγαγαν οι διατάξει̋ του άρθρου 19 παράγραφο̋ 21α του ν. 

3842/2010 και κατά συνέπεια δεν είναι πλέον υποχρεωτική η άμεση έκδοση Τιμολογίου - 

Δελτίου Αποστολή̋ για την αγορά αγροτικών προϊόντων από πρόσωπα που τα παράγουν, 

μπορεί δηλαδή να εκδοθούν διακριτά Δελτίο Αποστολή̋ και να ακολουθήσει η έκδοση του 
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τιμολογίου αγορά̋ αγροτικών προϊόντων. 

β) Στι̋ επαναλαμβανόμενε̋ αγορέ̋ αγροτικών προϊόντων, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 6. 

γ) Εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγω̋, με βάση τι̋ διατάξει̋ του Κ.Φ.Α.Σ., τα όσα έχουν γίνει 

δεκτά με την εγκύκλιο 3/1992 παρ. 12.9., αναφορικά με την αγορά γάλακτο̋ από τυροκομικέ̋ - 

τυρεμπορικέ̋ επιχειρήσει̋, εφόσον η τιμή του γάλακτο̋ καθορίζεται στο μέσο ή τέλο̋ τη̋ 

γαλακτοκομική̋ περιόδου, διευκρινίζοντα̋ ότι, προκειμένου να μην θίγεται η βασική 

φορολογική αρχή τη̋ αυτοτέλεια̋ των χρήσεων, οι τυροκόμοι υποχρεούνται να εκδίδουν, ένα 

(1) συγκεντρωτικό τιμολόγιο ανά πωλητή - παραγωγό το αργότερο έω̋ 31/12 εκάστου έτου̋ 

και ένα (1) εντό̋ του επόμενου μήνα από τη λήξη τη̋ γαλακτοκομική̋ περιόδου. 

δ) Το τιμολόγιο αγορά̋ αγροτικών προϊόντων, από 1.1.2013 παύει να εκδίδεται θεωρημένο σε 

κάθε περίπτωση (πλην τη̋ έκδοση̋ του συνενωμένου με Δ.Α.), βάσει των μεταβατικών 

διατάξεων τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

II. Πιστωτικό τιμολόγιο. 

  Για τι̋ επιστροφέ̋ και τι̋ εκπτώσει̋ ή άλλε̋ διαφορέ̋, εκτό̋ του Φ.Π.Α, οι οποίε̋ αναφέρονται σε 

προηγούμενε̋ συναλλαγέ̋, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου 

στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου. 

  Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφονται, εκτό̋ των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδο̋, η 

ποσότητα, η μονάδα μέτρηση̋, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων 

αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμό̋ ή οι αριθμοί των 

στοιχείων τη̋ συναλλαγή̋ που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώ̋ και ο Φ.Π.Α. 

  Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τι̋ πωλήσει̋ δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω 

αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στι̋ περιπτώσει̋ που προβλέπεται αυτό 

ρητά από σχετικέ̋ διατάξει̋. 

  Επί επιστροφή̋ αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το 

χρόνο τη̋ παραλαβή̋ του̋ και πάντω̋ μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα 

αγαθά. 
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III. Χρόνο̋ έκδοση̋ τιμολογίου. 

  Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη τη̋ αποστολή̋ των αγαθών στον 

παραλήπτη. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολή̋, το τιμολόγιο 

εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή 

και πάντω̋ μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

  Στι̋ περιπτώσει̋ έκδοση̋ του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο τη̋ παράδοση̋ ή αποστολή̋ 

των αγαθών, όταν αυτέ̋ αφορούν ενδοκοινοτικέ̋ αποστολέ̋ η παραδόσει̋ αγαθών, σύμφωνα με τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 22α του Ν. 1642/1986, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο 

μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα τη̋ παράδοση̋ ή αποστολή̋ αγαθών και πάντω̋ μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

  Το τιμολόγιο αγορά̋ ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτιση̋ τη̋ σύμβαση̋. Στην 

περίπτωση παροχή̋ υπηρεσία̋ το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση τη̋ παροχή̋. Όταν η 

παροχή υπηρεσία̋ διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρο̋ τη̋ 

αμοιβή̋, για το μέρο̋ αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. 

  Πάντω̋, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου που παρασχέθηκε 

η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεση̋ τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται 

μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πόντου̋ μέσα στην ίδια φορολογική 

περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. 

  Ειδικά σε περίπτωση παροχή̋ σε πελάτη δικαιώματο̋ λήψη̋ υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη 

χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένη̋ αμοιβή̋, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη 

πλήθο̋ υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτη̋ 

αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψη̋ των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλο̋ τη̋ 

διαχειριστική̋ περιόδου των συμβαλλομένων.  

IV. Στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθε̋ ενδείξει̋: 

 

α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη τη̋ 

Οδηγία̋ 2006/112/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 
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απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. 

 

β) Επί ενδοκοινοτική̋ παράδοση̋ ενό̋ καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν 2859/2000, Α’ 248). 

 

γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώ̋ του περιθωρίου κέρδου̋ των πρακτορείων ταξιδιών, η 

αναφορά «Καθεστώ̋ περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία». 

 

δ) Όταν ο υπόχρεο̋ στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικό̋ αντιπρόσωπο̋ κατά την έννοια του άρθρου 

35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώ̋ και ο Α.Φ.Μ. του. 

 

ε) Όταν ο λήπτη̋ είναι υπόχρεο̋ καταβολή̋ του φόρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». 

 

στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των 

μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνική̋, συλλεκτική̋ και αρχαιολογική̋ 

αξία̋, η αναφορά «Καθεστώ̋ περιθωρίου –Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώ̋ περιθωρίου – 

Έργα τέχνη̋» ή «Καθεστώ̋ περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτική̋ και αρχαιολογική̋ αξία̋» 

αντιστοίχω̋. 

V.   Ω̋ πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η 

διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώ̋ και για 

του̋ διεθνεί̋ οργανισμού̋ και τι̋ ξένε̋ αποστολέ̋, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η 

διεύθυνση, καθώ̋ και ο Α.Φ.Μ.. 

  Ω̋ πλήρη στοιχεία τη̋ συναλλαγή̋ νοούνται το είδο̋ των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα 

μέτρηση̋, η τιμή μονάδα̋ και η αξία ή το είδο̋ των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου 

συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι 

παρεχόμενε̋ εκπτώσει̋ αναγράφονται κατά τι̋ ίδιε̋ διακρίσει̋. 

       Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο τη̋ συναλλαγή̋      συναλλακτικέ̋ και 

ειδικέ̋ φορολογικέ̋ επιβαρύνσει̋ και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το 

συνολικό ποσό τη̋ αξία̋ τη̋ συναλλαγή̋ ή τη̋ αμοιβή̋. Επί αγορά̋ ηρτημένων καρπών ορισμένου 

κτήματο̋ στο τιμολόγιο αναγράφεται ω̋ ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 

Ειδικά επί παροχή̋ ιατρικών υπηρεσιών το είδο̋ αυτών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία. 
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3)Αποδείξει̋ λιανικών συναλλαγών 

Οι αποδείξει̋ λιανικών συναλλαγών εκδίδονται στι̋ περιπτώσει̋ που είτε πωλούνται αγαθά για ίδιο 

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ειτε  παρέχονται  υπηρεσίε̋ σε  φυσικά πρόσωπα ,για την 

ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή σε  μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση 

διατακτικέ̋ του  καθώ̋ επίση̋ και στην περίπτωση αλλαγή̋  λιανικώ̋ πωληθέντο̋ αγαθών . 

α)Απόδειξη επιστροφή̋   

Η απόδειξη επιστροφή̋ εκδίδεται στι̋ εξή̋ περιπτώσει̋ : 

 1. Στην επιστροφή λιανικώ̋ πωληθέντο̋ αγαθού, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η 

διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα(30)ευρώ. 

2. Στην έκπτωση, μετά την έκδοση τη̋ απόδειξη̋ λιανική̋, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 

των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των 

υστέρων ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το 

είδο̋ και η ποσότητα, καθώ̋ και ο αύξων αριθμό̋ τη̋ σχετική̋ απόδειξη̋. 

 β) Ο χρόνο έκδοση̋ των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ω̋ εξή̋: 

 

1. Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη τη̋ αποστολή̋ του αγαθού. Κατ’ 

εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολή̋, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοση̋ την 

τελευταία ημέρα του μήνα αποστολή̋ και πάντω̋ όχι πέραν τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου. Όταν η 

αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την 

έκδοση τη̋ απόδειξη̋ λιανική̋, στο δελτίο αποστολή̋ αναγράφεται ο αριθμό̋ τη̋ απόδειξη̋ αυτή̋. 

 

2. Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 14 και του 

πρώτου εδαφίου τη̋ παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχή̋ υπηρεσιών 

από του̋ ασκούντε̋ ελευθέριο επάγγελμα προ̋ το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική του̋ είσπραξη, καθώ̋ και στη 

περίπτωση παροχή̋ υπηρεσιών θεάματο̋ ή μεταφορά̋ προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται 

το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξη̋ του θεάματο̋ ή τη̋ μεταφορά̋. 

3. Στην περίπτωση εκτέλεση̋ οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάσταση̋ που ανήκει σε ιδιώτη, 



51 

 

κατά την παράδοση του έργου ή τη̋ εγκατάσταση̋ και μέχρι το τέλο̋ τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου 

για το έργο που έχει εκτελεστεί. 

4)Έγγραφα μεταφορά̋  

1.Επί μεταφορά̋ αγαθών από τον επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματο̋ του ή από τα 

πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2, με μεταφορικά μέσα ιδιωτική̋ χρήση̋ ή 

μισθωμένα δημόσια̋ χρήση̋, συνοδευτικό στοιχείο μεταφορά̋ των αγαθών αυτών είναι το πρώτο 

αντίτυπο του στοιχείου διακίνηση̋, που εκδίδεται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 του 

Κώδικα αυτού. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον 

παραλήπτη του̋. Οι διατάξει̋ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται: 

α) για τι̋ μεταφορέ̋ υλικών εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικέ̋ επιχειρήσει̋ και για 

τι̋ μεταφορέ̋ αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ), που παράγονται από τι̋ ίδιε̋ 

επιχειρήσει̋ για τα έργα που εκτελούνται από αυτέ̋, β) για τι̋ μεταφορέ̋, που ενεργούνται από 

μεταλλευτικέ̋ επιχειρήσει̋, μεταλλεύματο̋ και υλικών που απορρίπτονται (μπάζων), από εργοτάξιο 

σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρου̋ αποθήκευση̋, επεξεργασία̋, εκφόρτωση̋ και 

απόρριψη̋, κατά περίπτωση και γ) για τι̋ μεταφορέ̋ πέτρα̋, χαλικιού, αργιλοπετρώματο̋ και 

αργιλοχώματο̋, από επιχειρήσει̋ παραγωγή̋ αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από του̋ 

χώρου̋ περισυλλογή̋ ή εξόρυξη̋ στου̋ χώρου̋ επεξεργασία̋. 

 

2. Τα πρόσωπα τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για κάθε μεταφορά των 

προϊόντων του̋ για επεξεργασία, συσκευασία ή πώληση, συνοδεύουν τα αγαθά με το πρώτο 

αντίτυπο του δελτίου αποστολή̋ που εκδίδεται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 του Κώδικα 

αυτού. 

 

3.Επί μεταφορά̋ αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσια̋ χρήση̋, ο επιτηδευματία̋ ή τα πρόσωπα 

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 παραδίδουν στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο τα 

στοιχεία τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοση του̋ 

στον παραλήπτη. 

 

4.Επί αποστολή̋ αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων τη̋ παραγράφου 1 

του άρθρου αυτού, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο 

ενυπόγραφη δήλωση μεταφορά̋, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η 
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διεύθυνση του, καθώ̋ και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπο̋ προορισμού και 

συνοπτική περιγραφή των ειδών. 

 

5. Ο μεταφορέα̋ με βάση τα έγγραφα των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4, εκδίδει κατά την 

παραλαβή των προ̋ μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, 

για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο 

αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοση̋ αυτών και παραμένει στο 

μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνη̋» 

και παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ω̋ στέλεχο̋. 

 

6. Το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέα̋, με βάση τα έγγραφα των παραγράφων 3 και 4 του 

άρθρου αυτού, εκδίδει για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα 

(4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για το μεταφορικό γραφείο ή τον διαμεταφορέα, το 

δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνη̋» και 

παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ω̋ στέλεχο̋. 

Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τι̋ εγκαταστάσει̋ του μεταφορικού γραφείου ή του 

διαμεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται με την παραλαβή των προ̋ μεταφορά αγαθών και το 

αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτή̋ συνοδεύει τα 

αγαθά και επιστρέφεται στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα. 

Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα απευθεία̋ 

από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα 

εκδίδεται μέχρι το τέλο̋ τη̋ επόμενη̋ ημέρα̋ από την ολοκλήρωση τη̋ μεταφορά̋ και με 

ημερομηνία έκδοση̋ αυτή τη̋ προηγούμενη̋ ημέρα̋. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο τη̋ 

φορτωτική̋ μπορεί να παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα εφόσον φυλάσσεται 

για όσο χρόνο ορίζεται από τι̋ διατάξει̋ του Κώδικα αυτού και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον 

έλεγχο. 

Για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέα̋, όταν η φόρτωση γίνεται 

από τι̋ εγκαταστάσει̋ του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση αποστολή̋ αγαθών, στην οποία αναγράφει 

το είδο̋ και του̋ αριθμού̋ των δεμάτων, το είδο̋ και την ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών και 

τον τόπο του προορισμού του̋. 

Το ένα αντίτυπο τη̋ κατάσταση̋ αυτή̋ παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση τη̋ 

συγκεντρωτική̋ φορτωτική̋. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται αντίγραφο των 
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τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν, αναγράφεται μόνον ο αριθμό̋ κάθε φορτωτική̋, το 

συνολικό βάρο̋ των αγαθών που μεταφέρονται και ο συνολικό̋ αριθμό̋ των δεμάτων. 

7.Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή 

και του παραλήπτη των αγαθών,καθώ̋ και τον Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντο̋ τα κόμιστρα, 

β) όταν η μεταφορά ενεργείται απευθεία̋ από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ’ εντολή 

μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη 

στοιχεία του εντολέα, 

γ) την ημερομηνία και τον τόπο έκδοση̋ τη̋ φορτωτική̋, καθώ̋ και την ημερομηνία έναρξη̋ τη̋ 

μεταφορά̋ από το μεταφορέα,   

δ) τον τόπο προορισμού των προ̋ μεταφορά αγαθών, 

 ε) το είδο̋ και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα,  

στ) του̋ αριθμού̋ των δεμάτων, το είδο̋ κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα των 

μεταφερομένων αγαθών, 

ζ) το κόμιστρο και τι̋ λοιπέ̋ επιβαρύνσει̋ τη̋ μεταφορά̋,  

η) τον αριθμό κυκλοφορία̋ του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, προκειμένου περί 

θαλασσίων μεταφορών. 

8.Ο μεταφορέα̋ εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του. Από την υποχρέωση αυτή 

εξαιρούνται οι δημόσιε̋ μεταφορικέ̋ επιχειρήσει̋. 

9.Ο μεταφορέα̋, αντί φορτωτική̋, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορέ̋ αποσκευών 

που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορέ̋ εντό̋ τη̋ αστική̋ περιοχή̋ 

των πόλεων ή για μεταφορέ̋ εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Στην απόδειξη αυτή, που 

εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυπο τη̋ παραδίδεται στον 

καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται:  

α)επί μεταφορά̋ αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο,  

β)επί μεταφορά̋ μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το είδο̋ κατά γενική 

κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο, 
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 γ) επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία τη̋ προηγούμενη̋ περίπτωση̋ β', ο αριθμό̋ του 

συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνηση̋ του μεταφορικού μέσου, 

 δ) επί μεταφορά̋ οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το 

ποσό αυτού. 

10. Ο μεταφορέα̋, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέα̋ εκδίδει διορθωτικό σημείωμα 

μεταφορά̋ σε τρία αντίτυπα: 

α) όταν επιστρέφει ποσό κομίστρων, 

 β) όταν κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν ποσοτικέ̋ διαφορέ̋ και  

γ) σε κάθε περίπτωση πραγματοποίηση̋ τη̋ μεταφορά̋ κατά τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό 

από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική. Στο σημείωμα αυτό, που υπογράφεται από το 

μεταφορέα και τον παραλήπτη, γράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα, του φορτωτή ή αποστολέα 

και του παραλήπτη, ο αριθμό̋ τη̋ φορτωτική̋, το ποσό τη̋ διαφορά̋ των κομίστρων, καθώ̋ και οι 

διαφορέ̋ που διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή αποστολέα, το 

δεύτερο παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο παραμένει ω̋ στέλεχο̋. 

10.0 μεταφορέα̋ που πραγματοποιεί διεθνεί̋ μεταφορέ̋ οδικέ̋, σιδηροδρομικέ̋, θαλάσσιε̋ ή 

εναέριε̋, δύναται να εκδίδει γι' αυτέ̋ τι̋ μεταφορέ̋ άλλα ισοδύναμα με τα παραπάνω στοιχεία, 

εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνεί̋ συμβάσει̋, στι̋ οποίε̋ έχει προσχωρήσει και η χώρα μα̋. 

11.Ο μεταφορέα̋ που πραγματοποιεί θαλάσσιε̋ ή εναέριε̋ μεταφορέ̋ δύναται να αναθέτει την 

έκδοση των εγγράφων μεταφορά̋ σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση 

γνωστοποιήσει τούτο εγγράφω̋ στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπο̋ του ή ο 

πράκτορα̋ του. 

12. Επί μεταφορά̋ αγαθών ενό̋ φορτωτή με μεταφορικά μέσα δημόσια̋ χρήση̋, που προορίζονται 

να παραδοθούν σε περισσότερου̋ από έναν παραλήπτε̋, μπορεί να εκδίδεται μία συγκεντρωτική 

φορτωτική κατά αποστολέα για κάθε μεταφορά, αντί τη̋ έκδοση̋ φορτωτικών κατά φορτωτή και 

παραλήπτη, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόμιστρο καταβάλλεται στο μεταφορέα από το 

φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το 

επάγγελμα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπο̋ φόρτωση̋, το συνολικό κόμιστρο αριθμητικώ̋ και 

ολογράφω̋, η χρονολογία εκκίνηση̋ του μεταφορικού μέσου, καθώ̋ και για κάθε παραλήπτη ο 

αριθμό̋ και το είδο̋ του συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδο̋ κατά γενική κατηγορία, η 

ποσότητα των αγαθών που προορίζονται γι' αυτόν και ο τόπο̋ προορισμού (εκφόρτωση̋). 
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13.Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού μεταφορέα̋ θεωρείται αυτό̋ που ενεργεί τη 

μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σ' αυτόν ή εκμεταλλεύεται αυτό̋, 

και φορτωτή̋ αυτό̋ που αναθέτει στο μεταφορέα το έργο τη̋ μεταφορά̋. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ :ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΣΤΟΝ 

Κ.Φ.Α.Σ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 : Κ.Β.Σ. VS Κ.Φ.Α.Σ.  

 

  Με το Νόμο 4093/2012, όπω̋ ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα τη̋ 

Κυβέρνηση̋ την 12/11/2012, καταργείται ο Κώδικα̋ Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 168/1991 - ΚΒΣ) 

και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι διατάξει̋ του 

οποίου ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2013. Τι σημαίνει όμω̋ η κατάργηση του ΚΒΣ και ποιε̋ είναι οι 

σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που προβλέπονται στον νέο Κώδικα Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών; 

Οπω̋ αναφέρουν φοροτεχνικοί-λογιστέ̋, ουσιαστικά μιλάμε για απλοποίηση του ΚΒΣ και όχι για 

πλήρη κατάργησή του, αφού οι βασικέ̋ αρχέ̋ που διέπουν τον καταργημένο από 1.1.2013 Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Στη συνέχεια γίνεται εκτενή̋ αναφορά στι̋ 

σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που επήλθαν κατά την μετάβαση από τον Κ.Β.Σ. στον Κ.Φ.Α.Σ. 
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3.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ 

1.Ο νέο̋ Κώδικα̋ ονομάζεται Κώδικα̋  Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), αντί 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων( Κ.Β.Σ .)που ίσχυε παλιότερα. 

2. Ο όρο̋ επιτηδευματία̋ αντικαθίσταται πλέον απο τον όρο υπόχρεο̋ απεικόνιση̋ συναλλαγών. 

3.Δεν υφίσταται πλέον τιμολόγιο αγορά̋ αλλά Τίτλο̋ κτήση̋ . 

4. Με τον Κ.Φ.Α.Σ. έχουμε Αποδείξει̋ Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) δηλαδή Αποδείξει̋ 

Λιανική̋ για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή̋ υπηρεσιών αντί τη̋ Απόδειξη̋ Λιανικών 

Πωλήσεων(ΑΛΠ) και τη̋ Απόδειξη̋ Παροχή̋ Υπηρεσιών (ΑΠΥ). 

5. Τα πρόσθετα βιβλία  μετονομάζονται σε βιβλία Παροχή̋ ασφαλών πληροφοριών.  

6. Εισάγεται ο λογαριασμό̋ (Λ.) 94 αντί του Βιβλίου Αποθήκη̋. 

7. Τα βιβλία Β΄ κατηγορία̋ μετονομάζονται σε Απλογραφικά  και τα βιβλία  Γ΄κατηγορία̋ σε 

Διπλογραφικά. 

 

3.2.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Τα βιβλία διακρίνονται πλέον σε δύο κατηγορίε̋, απλογραφικά (Β΄ κατηγορία̋ του 

καταργούμενου Κ.Β.Σ.) και διπλογραφικά (Γ’ κατηγορία̋ του καταργούμενου Κ.Β.Σ.). 

Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν η μορφή τη̋ επιχείρηση̋, το αντικείμενο εργασιών και 

το ύψο̋ των ακαθαρίστων εσόδων. 

2.  Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπέ̋ και αλλοδαπέ̋ ανώνυμε̋ 

και περιορισμένη̋ ευθύνη̋ εταιρείε̋ καθώ̋ και οι ιδιωτικέ̋ κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋. 

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπέ̋ γενικά 

επιχειρήσει̋ που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τι̋ διατάξει̋ των α.ν. 89/1967 και 

378/1968 και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματο̋ με τον όρο τη̋ 

αμοιβαιότητα̋.  

3. Οι λοιπέ̋ επιχειρήσει̋ με ετήσιο ποσό ακαθαρίστων εσόδων άνω του €1,5 εκατ. τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, ενώ οι επιχειρήσει̋ με ακαθάριστα έσοδα μέχρι αυτού του ποσού 

τηρούν απλογραφικά βιβλία. 
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4. Τα όρια παραμένουν τα ίδια δηλαδή για τα Β΄ κατηγορία̋ μέχρι 1.500.000,00  και για τα Γ΄ 

κατηγορία̋ από   1.500.000,01 και άνω. 

5. Τα μηχανογραφικά βιβλία δεν απαιτείται κατ ανάγκη να εκτυπώνονται, αλλά όποτε  αυτό 

ζητηθεί από τον έλεγχο,  τότε  εκτυπώνονται και  άμεσα πρέπει να προσκομιστούν στον 

έλεγχο. 

6. Προκύπτει ότι όσοι έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000,00 είναι απαλλασσόμενοι και 

κατά συνέπεια κάποιο̋ με τζίρο πχ  στι̋ 31/12/12  8.000,00 μπορεί να ενταχθεί στου̋ 

απαλλασσόμενου̋ με ιδιαίτερη δήλωση κατά τα γνωστά.  

7. Τηρούν βιβλία Β κατηγορία̋ υποχρεωτικά,  ο πράκτορα̋ εφημερίδων και περιοδικών, ο 

χονδρέμπορο̋ καπνοβιομηχανικών, εκμ/τη̋ πλοίου, και πρατήρια υγρών καυσίμων 

(βενζίνη, πετρέλαιο) και ο πωλητή̋ πετρελαίου θέρμανση̋.  

8. Βιβλία απλογραφικά τηρούνται υποχρεωτικά κατά την έναρξη των εργασιών (νέο̋ 

υπόχρεο̋) , εκτό̋ και  αν προβλέπεται διαφορετικά. 

 

Αναλυτικότερα παραμένουν τα εξή̋ βιβλία: 

· Βιβλίο διαμονή̋ ή φιλοξενία̋ (hotel, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ κλπ) 

· Βιβλίο εκπαιδευτηρίου (μαθητολόγιο) 

· Βιβλίο κλινική̋ ή θεραπευτηρίου 

· Βιβλίου κέντρου αισθητική̋ 

· Βιβλίο γυμναστηρίων 

· Βιβλίο χώρου στάθμευση̋ (αυτοκινήτων, σκαφών) 

· Βιβλίο ιατρών και οδοντογιατρών 
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     Αντίθετα καταργούνται τα παρακάτω: 

 

· Βιβλίο ποσοτική̋ παραλαβή̋ 

· Βιβλίο επισκευή̋ ηλεκτρονικών συσκευών  

· Βιβλίο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 

· Βιβλίο επίσκεψη̋ διαγνωστικών κέντρων    

· Βιβλίο εισερχομένων συνεργείου αυτοκινήτων 

· Βιβλίο εντολών Μεσίτη 

· Βιβλίο πρακτόρων λαχείων 

· Βιβλίο κίνηση̋ rent car, MOTO 

· Βιβλίο φυσιοθεραπευτή και παραϊατρικά επαγγέλματα 

· Βιβλίο επισκευών εισερχομένων  σκαφών θαλάσση̋ 

 

 3.3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

1. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων γίνεται μέχρι το τέλο̋ του 

επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου τη̋ εμπρόθεσμη̋ 

υποβολή̋ τη̋ περιοδική̋ δήλωση̋ Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 18 Κ.Φ.Α.Σ.), έναντι τη̋ 

καταληκτική̋ ημερομηνία̋ τη̋ 15η̋ του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του 

παραστατικού, που ισχύει με τι̋ διατάξει̋ του Κ.Β.Σ. 

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια τη̋ χρήση̋ λαμβάνονται στοιχεία αγορά̋ αγαθών 

πριν από την παραλαβή του̋, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των 

αγαθών. (βλ. άρθρο 4, παρ. 18). 
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2. Σε περίπτωση βλάβη̋ μηχανήματο̋ ή γενικά μη λειτουργία̋ του λογισμικού παρατείνεται η 

προθεσμία ενημέρωση̋ των βιβλίων. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 

προθεσμία υποβολή̋ τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋.  

 

3.4.ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.Συνεχίζεται η υποχρέωση θεώρηση̋ των στοιχείων διακίνηση̋ και των στοιχείων αξία̋ 

λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσία̋ μέχρι την 31/12/2013 (άρθρο 9 παρ. 1 Κ.Φ.Α.Σ.).  

2. Είναι δυνατή και πάλι η έκδοση Δελτίων Αποστολή̋ (χωρί̋ να είναι συνενωμένα με 

Τιμολόγια) για τι̋ παραλαβέ̋ αγροτικών προϊόντων από αγρότε̋ του ειδικού 

καθεστώτο̋ (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ΄ Κ.Φ.Α.Σ.). Σημειώνεται ότι με βάση τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 19 παρ. 21α του Ν.3842/2010 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 12 επιβάλλοντα̋ 

την έκδοση συνενωμένου Δελτίου Αποστολή̋ - Τιμολογίου κατά την παραλαβή αγροτικών 

προϊόντων από αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ υποχρεωτικά και όχι εναλλακτικά.  

 

3. Με βάση την παρ. 8 του άρθρου 5 αναφέρονται ρητά πλέον στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. οι 

περιπτώσει̋ όπου δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Αποστολή̋, οι οποίε̋ είναι οι εξή̋: 

α) Διακινήσει̋ ειδών που δεν πληρούν τι̋ προϋποθέσει̋ για τον χαρακτηρισμό αυτών ω̋ 

αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σ΄ αυτά 

δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο 

και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. 

β) Διακινήσει̋ ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών μεταξύ των 

εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι΄ αυτόν αντικείμενο εμπορία̋ και προορίζονται 

αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στι̋ εγκαταστάσει̋ του και οι διακινήσει̋ αυτέ̋ 

διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτική̋ χρήση̋ κυριότητά̋ του ή μισθωμένα δημόσια̋ 

χρήση̋. 

γ) Μεταφορά̋, με μεταφορικά μέσα ιδιωτική̋ χρήση̋ ή μισθωμένα δημόσια̋ χρήση̋:  

γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικέ̋ 

επιχειρήσει̋, που παράγονται από τι̋ ίδιε̋ επιχειρήσει̋ για τα έργα που εκτελούνται από αυτέ̋,  
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γβ) μεταλλεύματο̋, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρου̋ αποθήκευση̋, 

επεξεργασία̋ και εκφόρτωση̋, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικέ̋ 

επιχειρήσει̋ και  

γγ) πέτρα̋, χαλικιού, αργιλοπετρώματο̋ και αργιλοχώματο̋, από επιχειρήσει̋ παραγωγή̋ 

αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από του̋ χώρου̋ περισυλλογή̋ ή εξόρυξη̋ στου̋ 

χώρου̋ επεξεργασία̋. 

δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ β΄ τη̋ παραγράφου 16 

του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή. 

Υπό το καθεστώ̋ του Κ.Β.Σ. προβλέπεται μόνο η απαλλαγή τη̋ ω̋ άνω β΄ περίπτωση̋, ενώ 

άλλε̋ απαλλαγέ̋ έκδοση̋ δελτίων αποστολή̋, ή έκδοση̋ κατ΄ ειδικό τρόπο έχουν δοθεί με 

υπουργικέ̋ αποφάσει̋, ή δίδονται κατόπιν εγκρίσεω̋ του προϊσταμένου τη̋ Δ.Ο.Υ. 

4. Επί οποιασδήποτε ποσοτική̋ παραλαβή̋ χωρί̋ στοιχείο διακίνηση̋ από οποιονδήποτε τρίτο 

εκδίδεται πάντοτε δελτίο αποστολή̋ από τον υπόχρεο παραλήπτη. (`Αρθρο 5 παρ. 1 περ. ε 

Κ.Φ.Α.Σ.). Υπό το καθεστώ̋ του Κ.Β.Σ. σε τέτοιε̋ περιπτώσει̋ ενημερώνεται το βιβλίο ποσοτική̋ 

παραλαβή̋ ή εκδίδεται διπλότυπο δελτίο ποσοτική̋ παραλαβή̋ ( άρθρο 10 παρ. 1 Κ.Β.Σ. ). 

 

5. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοση̋ «ανάποδου» τιμολογίου από τον υπόχρεο αγοραστή των 

αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών στην περίπτωση άρνηση̋ από τον υπόχρεο έκδοση̋ τιμολογίου ή 

έκδοση̋ ανακριβού̋ τέτοιου. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η απλή γνωστοποίηση του γεγονότο̋ 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τελευταίου. (Αρθρο 6 παρ. 5).  

6. Κατά την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτο̋ μπορεί να εκδίδεται 

απλό τιμολόγιο και όχι υποχρεωτικά συνενωμένο Δελτίο Αποστολή̋ - Τιμολόγιο (Αρθρο 6 παρ. 6). 

 

7. Δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του επαγγέλματο̋ και τη̋ αρμόδια̋ Δ.Ο.Υ. των 

συμβαλλομένων στο Τιμολόγιο και στο Δελτίο Αποστολή̋. (άρθρο 6 παρ. 10). 

 

8. Δεν προβλέπεται η έκδοση Απόδειξη̋ Λιανική̋ (Παροχή̋ Υπηρεσιών) από ελεύθερου̋ 

επαγγελματίε̋ ή από τηρούντε̋ πρόσθετα βιβλία, όταν παρέχουν υπηρεσίε̋ προ̋ πελάτε̋ για 

επαγγελματική εξυπηρέτηση των τελευταίων (υπόχρεου̋ Κ.Φ.Α.Σ.). Αυτό προκύπτει από την 

έλλειψη διάταξη̋ στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ανάλογου περιεχομένου με σχετική διάταξη 
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του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. που ορίζει ότι: «Οι επιτηδευματίε̋ αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και 

όταν παρέχουν υπηρεσίε̋ για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ΄ αυτήν 

το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του». Η έλλειψη αυτή συνεπάγεται την 

υποχρέωση έκδοση̋ Τιμολογίου Παροχή̋ Υπηρεσιών από του̋ ελεύθερου̋ επαγγελματίε̋ και του̋ 

τηρούντε̋ πρόσθετα βιβλία στι̋ περιπτώσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών προ̋ υπόχρεου̋. Πάντω̋ η 

έλλειψη αυτή δεν συνδυάζεται με τη διάταξη τη̋ περ. β΄ τη̋ παρ. 4 του άρθρου 7 που προβλέπει 

εμμέσω̋ την έκδοση απόδειξη̋ από ελεύθερου̋ επαγγελματίε̋ προ̋ το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(δηλαδή σε μη φυσικά πρόσωπα). 

 

9. Για τι̋ περιπτώσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών καθώ̋ και τι̋ πωλήσει̋ μη εμπορεύσιμων αγαθών για 

τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνιση̋ συναλλαγών ή τα πρόσωπα τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή 

αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ Φ.Π.Α., αξία̋ κάθε συναλλαγή̋ μέχρι εκατό (100) ευρώ μπορεί 

να εκδίδεται αντί τιμολογίου απόδειξη. (άρθρο 6 παρ. 16 περ. γ). Υπό το καθεστώ̋ του Κ.Β.Σ. το 

όριο είναι πενήντα (50) ευρώ.  

 

10. Παρέχεται βάσει τη̋ παρ. 11 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. η δυνατότητα στον μεταφορέα επί 

μεταφορά̋ αγαθών με ή χωρί̋ παροχή και άλλων υπηρεσιών να εκδίδει, αντί φορτωτική̋, 

τιμολόγιο ή απόδειξη, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το 

ημερολόγιο μεταφορά̋, που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ ΠΟΛ. 

1144/6.8.1992 (Β΄ 517). Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα μεταφορικά γραφεία ή του̋ 

διαμεταφορεί̋, χωρί̋ την προϋπόθεση τη̋ τήρηση̋ ημερολογίου μεταφορά̋. 

 

3.5. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1. Κατάργειται η υποχρέωση θεώρηση̋ των Βιβλίων που προβλεπόταν από το άρθρο 19 του 

Κ.Β.Σ. Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 1/1/2014 θεωρούνται ή εκδίδονται με τη 

χρήση ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών μόνο τα στοιχεία διακίνηση̋ και 

αποδείξει̋ λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσία̋.Από την υποχρέωση αυτή 

εξαιρούνται τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφορά̋ προσώπων, ενώ καταργείται η 

υποχρέωση θεώρηση̋ των τιμολογίων 
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2. Υπόκειται σε θεώρηση: 

· Τα πρόσθετα βιβλία 

·  Το Βιβλίο κινητή̋ αποθήκη̋ επί οχημάτων 

· Βιβλίο συντηρήσεω̋ ΦΤΜ   

· Ημερολόγιο διαφημίσεων   

· Παράδοση̋ κτισμάτων 

· Κοστολογίου οικοδομή̋ 

3. Στοιχεία που υπόκεινται σε θεώρηση: 

· Δελτίο Αποστολή̋, ΔΑ-ΤΙΜ και γενικά κάθε συγχώνευση με στοιχείο αξία̋ 

·  Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολή̋ 

· Απόδειξη Λιανική̋ για την παροχή υπηρεσιών 

· Εισιτήρια για κέντρα διασκέδαση̋ κλπ 

· Απόδειξη κομίστρου σε ιδιώτε̋ όταν έχουμε Ημερολόγιο Μεταφορά̋ 

 

 

 

4. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα 

δεδομένα του̋ φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευση̋, με την προϋπόθεση ότι, τα 

δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των 

ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγή̋ του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με 

μη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εμπεριέχονται σε αυτά. Τα αναφερόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευμένα δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχου̋ των 

εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 
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3.6.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  

 

1.Δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του επαγγέλματο̋ και τη̋ αρμόδια̋ Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων 

στο Τιμολόγιο και στο Δελτίο Αποστολή̋. 

 

2. Ω̋ στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή 

με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν του̋ όρου̋ που καθορίζονται από τι̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ νόμου .  

 

3.7.ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

 

1. Με την παρ. 4 του άρθρου 9 τίθενται νέε̋ υποχρεώσει̋ διαφύλαξη̋ (κυρίω̋ αποθήκευση̋ σε 

ηλεκτρονικά μέσα) των τιμολογίων.  

2. Παύει η υποχρέωση υποβολή̋ ισοζυγίου που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 6 του Κ.Β.Σ..  

3. Επίση̋ παύει η υποχρέωση υποβολή̋:  

• Των περιεχομένων του βιβλίου μεριδολογίου ιατρών, λόγω μη υποχρέωση̋ τήρηση̋ τέτοιου 

Βιβλίου πλέον.  

• Των αντισυμβαλλόμενων επιτηδευματιών που περιέχονται στα δελτία κίνηση̋ τουριστικού 

λεωφορείου, λόγω μη υποχρέωση̋ τήρηση̋ τέτοιων δελτίων πλέον (υποχρέωση από το άρθρο 

13α παρ. 1 του Κ.Β.Σ. ). 



64 

 

• Για τα ασφάλιστρα, τι̋ επιστροφέ̋ ασφαλίστρων και τι̋ εκπτώσει̋ επί των ασφαλίστρων που 

αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στι̋ πρόσθετε̋ πράξει̋. 

 

4. Η υποβολή των καταστάσεων με τι̋ συναλλαγέ̋ που πραγματοποίησαν οι υπόχρεοι για την 

επαγγελματική του̋ εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού του̋, από αγορέ̋ αγαθών και 

λήψη υπηρεσιών, από χονδρικέ̋ πωλήσει̋ αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή 

είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, δεν 

περιλαμβάνουν σε σχέση με τον Κ.Β.Σ. το επάγγελμα, τη διεύθυνση και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

του υπόχρεου προ̋ υποβολή, καθώ̋ επίση̋ το επάγγελμα και τη διεύθυνση του 

αντισυμβαλλομένου.  

 

5. Η υποχρέωση για εξόφληση μέσω επιταγών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για εξόφληση 

αγορών αγροτικών προϊόντων εξομοιώνεται με τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋, οπότε υπάρχει το κοινό 

όριο των 3.000 ευρώ με τα άλλα φορολογικά στοιχεία αξία̋ (άρθρο 10 παρ. 6 Κ.Φ.Α.Σ.) 

3.8.ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

1.Ορίζονται οι καταστάσει̋ που πρέπει να υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, προκειμένου οι 

αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Υπουργείου Οικονομικών να προβαίνουν σε διασταυρωτικού̋ 

φορολογικού̋ ελέγχου̋ (συγκεντρωτικέ̋ καταστάσει̋).  

2. Για την απόδειξη τη̋ συναλλαγή̋ από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών 

ή λήψη υπηρεσιών €3.000 και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοση̋ του λήπτη του στοιχείου.  

3.Οι τράπεζε̋ υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά που εκδίδουν το Α.Φ.Μ. του 

συναλλασσομένου για συναλλαγέ̋ άνω των € 12.000.  

4.Στι̋ επιταγέ̋ που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών ανεξαρτήτω̋ ποσού, 

αναγράφεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του εκδότη, οπισθογράφου και του τελευταίου κομιστή.  
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5.Καταργούνται τα δικαιώματα του Προϊσταμένου τη̋ Δ.Ο.Υ για χορήγηση εγκρίσεων απόκλιση̋ 

από τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπουν οι σχετικέ̋ διατάξει̋ εκτό̋ τη̋ μη θεώρηση̋ στοιχείων σε 

περίπτωση ύπαρξη̋ ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη υποβολή̋ δηλώσεων.  

 

3.9.ΛΟΙΠΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.Η αποτίμηση πλέον γίνεται υποχρεωτικά με του̋ κανόνε̋ του ΕΓΛΣ και καταργούνται οι 

προβλέψει̋ του προϊσχύσαντο̋ άρθρου 28.  

2. Καταργείται η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, ενώ οι αποφάσει̋ τη̋ επιτροπή̋ εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

3.Προβλέπεται η σύσταση ομάδα̋ εργασία̋ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου 

να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι τη̋ 30 Ιουνίου 2013 το πόρισμά τη̋ για περαιτέρω 

απλοποίηση και βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογική̋ Απεικόνιση̋ Συναλλαγών.  

 

 

3.10.ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Δεν υπάρχει διάταξη στο νέο Κ.Φ.Α.Σ. που να ορίζει την έννοια του είδου̋  του αγαθού. Στον 

Κ.Β.Σ.  άρθρο 3 παρ. 3 ορίζονται τα εξή̋:«Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ω̋ 

είδο̋ θεωρείται η ουσιώδη̋ ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστο̋ ή την τιμή πώληση̋ διαζευκτικά ή 

αθροιστικά. Ειδικά, για τι̋ ενδοκοινοτικέ̋ συναλλαγέ̋ η ονοματολογία - περιγραφή του είδου̋ 

λαμβάνεται όπω̋ αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.»  

 

2. Δεν υπάρχει διάταξη στο νέο Κ.Φ.Α.Σ. που να ορίζει την έννοια του υποκαταστήματο̋.  Στον 

Κ.Β.Σ  άρθρο 9 παρ. 1 ορίζονται τα εξή̋: « Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, 
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υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτό̋ τη̋ έδρα̋ τη̋ επιχείρηση̋ επαγγελματική εγκατάσταση του 

επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από 

το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή τη̋ έδρα̋ ή άλλου υποκαταστήματο̋ σε εκτέλεση σχετικών 

συμβάσεων. Δεν θεωρείται ότι στι̋ επαγγελματικέ̋ εγκαταστάσει̋ του επιτηδευματία ενεργείται 

συναλλακτική δραστηριότητα όταν πραγματοποιούνται μόνο απλέ̋ παραλαβέ̋ ή παραδόσει̋ 

αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίε̋ διοικητικέ̋, προβολή̋ αγαθών ή άλλε̋ συναφεί̋ εργασίε̋ και 

οι δοσοληψίε̋ στι̋ εγκαταστάσει̋ αυτέ̋ περιορίζονται μόνο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργία̋ 

του̋. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια δεν θεωρούνται υποκαταστήματα 

οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώ̋ και οι λοιπέ̋ πρόσκαιρε̋ εγκαταστάσει̋ που λειτουργούν 

για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋».   

 

3.11.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ουσιαστικά, πρόκειται για δυο νομοθετήματα που καλύπτουν το ίδιο πεδίο, αυτό τη̋ «λογιστική̋ 

οργάνωση̋». Τι ανάγκασε όμω̋ το Κράτο̋ να προβεί σ΄αυτή την αλλαγή απεικονίζεται στο 

κατωτέρω απόσπασμα τη̋ αιτιολογική̋ έκθεση̋ τ ου νόμου, το οποίο και παραθέτουμε αυτούσιο:  

«Σκοπό̋ του Κώδικα δεν ήταν ο εξαναγκασμό̋ των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των 

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

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

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

μικρομεσαίε̋ κυρίω̋ επιχειρήσει̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ έναντι των φορολογικών αρχών σχετικά με 

το θέμα αυτό. Σταδιακά όμω̋, στο πλαίσιο τη̋ προσπάθεια̋ για την πάταξη τη̋ φοροδιαφυγή̋, 

αποδόθηκε πολύ μεγαλύτερο βάρο̋ στο κυρωτικό μέρο̋ του Κώδικα με αποτέλεσμα την πρόβλεψη 

αυστηρότατων και υπέρογκων διοικητικών προστίμων, μη δυναμένων να εισπραχθούν κατά την 

λογική εκτίμηση των πραγμάτων, ακόμη και για τυπικέ̋ παραβάσει̋ των διατάξεών του. Επιπλέον, 

συνδέθηκαν στενά οι παραβάσει̋ των διατάξεών του με το κύρο̋ των βιβλίων με αποτέλεσμα την 

εύκολη και χωρί̋ ουσιαστικό λόγο απόρριψη των βιβλίων και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων. Έτσι, ο Κώδικα̋ Βιβλίων και Στοιχείων από εργαλείο που θα βοηθούσε τι̋ 

επιχειρήσει̋ στην εκπλήρωση των φορολογικών του̋ υποχρεώσεων μεταβλήθηκε σε ένα σύστημα 

καταπίεση̋ ακόμη και των φορολογουμένων που θα ήθελαν να είναι συνεπεί̋ με τι̋ φορολογικέ̋ 
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του̋ υποχρεώσει̋. Επομένω̋ το πρόβλημα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην ουσία 

οι ουσιαστικέ̋ του διατάξει̋, αλλά οι διατάξει̋ που προβλέπουν τι̋ διοικητικέ̋ κυρώσει̋ για τι̋ 

παραβάσει̋ των διατάξεών του και καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσει̋ αυτέ̋ στο 

κύρο̋ των βιβλίων. Βεβαίω̋ και οι ουσιαστικέ̋ διατάξει̋ χρειάζονται εκσυγχρονισμό και βελτίωση 

ώστε να μη δημιουργούν στου̋ φορολογουμένου̋ άχρηστε̋ υποχρεώσει̋. Δεν μπορεί όμω̋ να 

υποστηριχθεί σοβαρά ότι είναι δυνατή η πλήρη̋ κατάργησή του̋, διότι η έννομη τάξη δεν μπορεί να 

λειτουργήσει χωρί̋ την ύπαρξη κανόνων ω̋ προ̋ τα τηρητέα βιβλία και τον τρόπο τηρήσεώ̋ των ή 

ω̋ προ̋ τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τι̋ συναλλαγέ̋ και το περιεχόμενό του̋. 

Άλλωστε αν δεν υπάρχουν οι κανόνε̋ αυτοί, δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί από του̋ ιδιώτε̋ να 

ζητούν και να λαμβάνουν αποδείξει̋ κατά τι̋ συναλλαγέ̋ του̋. Σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ υπάρχουν 

διατάξει̋ για την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από του̋ φορολογουμένου̋, είναι δε 

δευτερεύον το ζήτημα αν αυτέ̋ είναι εντεταγμένε̋ σε ιδιαίτερο νομοθέτημα ή αποτελούν μέρο̋ του 

γενικού φορολογικού κώδικα. Οι νέε̋ ρυθμίσει̋ στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που 

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

τεχνολογία̋ και τι̋ νέε̋ μορφέ̋ συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων».  

 

 

 Η πολυδιαφημιζόμενη κατάργηση του Κ.Β.Σ. στην ουσία είναι ένα̋ εκσυγχρονισμό̋ και ειδικότερα 

μια παρουσίαση με νέα δομή και κάποιε̋ αλλαγέ̋ των διατάξεων των άρθρων 1 - 29 του Π.Δ. 

186/1992 (πλην του άρθρου 26 για τη διαχειριστική χρήση που ούτω̋ ή άλλω̋ επικαλύπτεται από 

τον Κ.Φ.Ε.). Το στοιχείο το οποίο μπορεί τελικά να αποδώσει τον όρο «κατάργηση» είναι ότι δεν 

έχουν περιληφθεί διατάξει̋ ανάλογε̋ του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στο κύρο̋ των 

βιβλίων, οι οποίε̋ τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον λογιστικό και επιχειρηματικό κόσμο με τι̋ 

εξοντωτικέ̋ κυρώσει̋ και ποινέ̋ που επιφέρουν. 

 

Υπάρχουν κάποιε̋ αλλαγέ̋ επ΄ ωφελεία των υπόχρεων (όπω̋ η μη θεώρηση των βιβλίων, ο 

συμψηφισμό̋ ανταπαιτήσεων, η ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων, η κατάργηση τη̋ 

υποχρέωση̋ τήρηση̋ του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγή̋ Κοστολογίου). 
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Ειδικότερα,η αναφορά στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Α.Σ. ότι «κάθε διάταξη αντίθετη στι̋ διατάξει̋ των 

άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά 

έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγέ̋, που αφορούν τι̋ διατάξει̋ αυτέ̋» δεν αποσαφηνίζει αν παύουν να 

ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγέ̋ που αφορούν σε διατάξει̋ που έχουν αντίθετο 

περιεχόμενο σε σχέση με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 1-13, ή παύουν να ισχύουν γενικά για όλε̋ τι̋ 

διατάξει̋ των άρθρων 1-13. Η σύγχυση προκαλείται από την τελευταία φράση «τι̋ διατάξει̋ αυτέ̋», 

όπου το «αυτέ̋» δεν αποσαφηνίζεται αν αναφέρεται στι̋ αντίθετε̋ διατάξει̋ ή εν γένει στι̋ 

διατάξει̋ των άρθρων 1-13. Ακόμη και στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι η αναφορά γίνεται στι̋ 

αντίθετε̋ διατάξει̋, πάλι μπορεί να επικρατήσει σύγχυση ω̋ προ̋ το κριτήριο τη̋ συνέχιση̋ ισχύο̋ 

κάθε διοικητικού εγγράφου ή εγκύκλιου διαταγή̋.  

 

Ακόμη ένα στοιχείο του Κ.Φ.Α.Σ. είναι ότι δεν προβλέπεται η σύσταση Επιτροπή̋ Λογιστικών 

Βιβλίων ή άλλη̋ αντίστοιχη̋. Κατά συνέπεια είναι άγνωστο που θα παραπέμπονται τυχόν αιτήματα 

των υπόχρεων, που προκύπτουν από αντικειμενικέ̋ δυσκολίε̋ εφαρμογή̋ των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ.. 

 

 

Μένει να επιβεβαιωθεί στη πράξη αν ο νέο̋ Κώδικα̋ θα λειτουργήσει προ̋ όφελο̋ του 

φορολογικού συστήματο̋ και των φορολογουμένων. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ :ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΥ 

4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ. 

Πληθώρα ορισμών έχουν δοθεί για το φόρο ανάλογα με τη διαφορετική σκοπιά από την οποία 

επιχειρείται η εννοιολογική του προσέγγιση.  Επιτυχή̋ θεωρείτε ο ορισμό̋ του φόρου που έχει δοθεί 

από το διάσημο Γάλλο οικονομολόγο Caston Zeze, ο οποίο̋ θεωρείται ο θεμελιωτή̋ τη̋ 

δημοσιονομική̋ επιστήμη̋ στη Γαλλία. Κατ’ αυτόν <<ο φόρο̋ είναι χρηματική παροχή που 

επιβάλλετε αναγκαστικά από το Κράτο̋ σε βάρο̋ των ιδιωτών χωρί̋ αντιπαροχή, προ̋ το σκοπό 

κάλυψη̋ των δημοσίων βαρών>>. Κατά των H. Dalton <<ο φόρο̋ είναι αναγκαστική συμβολή την 

οποία επιβάλει μια Δημόσια Αρχή χωρί̋ να λαμβάνετε υπόψη το ακριβέ̋ ποσό των υπηρεσιών που 

παρέχονται σαν αντάλλαγμα στο φορολογούμενο και χωρί̋ να επιβάλετε σαν ποινή για οποιαδήποτε 

παράβαση νόμου>>. Κατά τον Έλληνα οικονομολόγο και καθηγητή Ιωάννη Κούλη <<ο φόρο̋ 

αποτελεί αναγκαστική μονομερή οικονομική παροχή, η οποία δεν έχει την έννοια τη̋ χρηματική̋ 

ποινή̋, αλλά αποβλέπει στην κάλυψη των χρηματικών αναγκών τη̋ Δημόσια̋ Αρχή̋ που 

φορολογεί>>. Όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για το φόρο φραστικά μόνο διαφέρουν. 

Έτσι,  πολλοί απλά μπορούμε να πούμε ότι ο φόρο̋ είναι μία υποχρεωτική χρηματική παροχή 

των πολιτών προ̋ το κράτο̋, χωρί̋ ειδικό αντάλλαγμα, προ̋ το σκοπό άσκηση̋ από το κράτο̋ τη̋ 

οικονομική̋ και κοινωνική̋ πολιτική̋ του.  Από του̋ πιο πάνω ορισμού̋ του φόρου προκύπτει ότι 

τα χαρακτηρίστηκα στοιχεία αυτού είναι:   

1)Η παροχή προ̋ το κράτο̋.Η παροχή αυτή στι̋ σύγχρονε̋ κοινωνίε̋ είναι πάντα χρηματική, ενώ σε 

προγενέστερου̋ χρόνου̋ η σε οικονομικώ̋ καθυστερημένα κράτη μπορεί να συνίσταται και σε είδο̋ 

ή σε προσωπικέ̋ υπηρεσίε̋.  

2)Ο αναγκαστικό̋ χαρακτήρα̋ του φόρου. Η παροχή επιβάλλετε από το κράτο̋ κατά την ενάσκηση 

τη̋ εξουσία̋ του σύμφωνα με τα κριτήρια που αποβλέπει ο σχετικό̋ νόμο̋.  
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3)Η ανυπαρξία ειδικού ανταλλάγματο̋. Η παροχή δεν καταλείται έναντι κάποιου ειδικού 

ανταλλάγματο̋. Το κράτο̋ παρέχει στου̋ πολίτε̋ υπηρεσίε̋ που αφορούν την ολότητα και 

εξυπηρετούν συλλογικέ̋ ανάγκε̋.  

4)Η εκπλήρωση δημοσίων σκοπών. Η παροχή (ο φόρο̋ ) αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων του 

Δημοσίου, με την οποία αυτό ασκεί την οικονομική και κοινωνική του πολιτική, χρηματοδοτεί 

δηλαδή την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την άμυνα και την ασφάλεια, ενώ αποτελεί και 

σημαντικό εργαλείο ανά διανομή̋ του εισοδήματο̋.  

 

4.2ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΥ  

Η ταξινόμηση του φόρου γίνεται συνήθω̋ με γνώμονα τη δικαιολογητική του βάση ή το αντικείμενο 

για το οποίο επιβάλλεται η επιβάρυνση. Έτσι, οι κυριότερε̋ μορφέ̋ του φόρου είναι οι ακόλουθε̋:  

1)Άμεση και έμμεσοι φόροι: Βασική διάκριση των φόρων, όπω̋ αυτή αποτυπώνετε στου̋ κρατικού̋ 

προϋπολογισμού̋, είναι σε άμεσου̋ και έμμεσου̋. Άμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στο 

παραγόμενο εισόδημα και την περιουσία των φορολογούμενων, με βάση τη φοροδοτική ικανότητα 

των πολιτών.  Άμεσοι φόροι είναι: Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ φυσικών και νομικών προσώπων, οι φόροι 

περιουσία̋, όπω̋ είναι ο φόρο̋ μεταβίβαση̋ ακινήτων, ο φόρο̋ κληρονομιών, δωρεών  και γονικών 

παροχών και ο Φόρο̋ Μεγάλη̋ Ακίνητη̋ Περιουσία̋.  

Έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στι̋ συναλλαγέ̋ και την κυκλοφορία των αγαθών ή 

την παροχή των υπηρεσιών. Επιβαρύνουν του̋ πολίτε̋ στην έκταση που χρησιμοποιούν τα αγαθά ή 

τι̋ υπηρεσίε̋ και είναι ενσωματωμένοι την τιμή του κυκλοφορούντο̋ αγαθού ή τη̋ παρεχόμενη̋ 

υπηρεσία̋. Φόρο̋ συναλλαγών είναι ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋, το τέλο̋ χαρτοσήμου και ο 

Ειδικό̋ Φόρο̋ Τραπεζικών Εργασιών, ενώ φόροι κατανάλωση̋, είναι ο Φόρο̋ Κύκλου Εργασιών, 

όπου αυτό̋\ εξακολουθεί να ισχύει, ο Ειδικό̋ Φόρο̋ Κατανάλωση̋ στα επιβατικά αυτοκίνητα, ο 

Ειδικό̋ Φόρο̋ Κατανάλωση̋ στα καύσιμα, στα προϊόντα καπνού, στα οινοπνευματώδη ποτά, στα 

τέλη κυκλοφορία̋ οχημάτων κ.λπ.   

2)Προσωπικοί και πραγματικοί φόροι: Άλλη διάκριση των όρων είναι σε προσωπικού̋ και 

πραγματικού̋ φόρου̋. Προσωπικό̋ είναι ο φόρο̋ που επιβάλλεται σε σχέση με το πρόσωπο του 

φορολογούμενου, αφού ληφθεί υπόψη η εισοδηματική ή περιουσιακή του κατάσταση. Τέτοιο̋ 
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φόρο̋ είναι ο φόρο̋ εισοδήματο̋, καθώ̋ και ο φόρο̋ γονική̋ παροχή̋ κ.λπ.  Πραγματικοί είναι οι 

φόροι που επιβάλλονται σε ορισμένο πράγμα ή πράξη, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 

δυνατότητα του φορολογούμενου. Τέτοιοι φόρο̋ είναι κυρίω̋ οι φόροι συναλλαγών και 

κατανάλωση̋.  

3) Αναλογικοί και προοδευτικοί φόροι: Η διάκριση αυτή βασίζεται στη μέθοδο που ακολουθείται για 

τον υπολογισμό του ποσού του ωφελούμενου όρου.  Αναλογικοί είναι οι φόροι οι οποίοι 

υπολογίζονται επί τοι̋ εκατό με σταθερό ποσό ανεξάρτητο από το ύψο̋ τη̋ φορολογητέα̋ ύλη̋. 

Αναλογικό̋ είναι ο φόρο̋ εισοδήματο̋ νομικών προσώπων, ο φόρο̋ εισοδήματο̋ των προσωπικών 

εταιρειών, κοινοπραξιών,  κοινωνιών, οι φόροι εισοδήματο̋ που υπολογίζονται σε ποσοστό με 

εξάντληση τη̋ φορολογική̋ υποχρέωση̋, όπω̋ φόρο̋ επί των τόκων των καταθέσεων, ο φόρο̋ που 

επιβάλλεται στο κέρδο̋ ή την ωφέλεια που προκύπτει από την πώληση τη̋ επιχείρηση̋,  εταιρικών 

μερίδων ή μεριδίων κ.λπ. Ακόμη αναλογικό̋ είναι ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋.  Προοδευτικοί 

είναι οι φόροι των οποίων το ποσοστό υπολογισμού αυξάνεται με προοδευτική μορφή όσο αυξάνει 

το ποσοστό τη̋ φορολογητέα̋ ύλη̋. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρο̋ εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων, 

ο φόρο̋ κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώ̋ και ο Φόρο̋ Μεγάλη̋ Ακίνητη̋ 

Περιουσία̋.  

4)Ακόμη οι φόροι διακρίνονται σε φόρου̋ εισοδήματο̋, περιουσία̋ και δαπάνη̋ ανάλογα από το 

ποιο είναι το αντικείμενο τη̋ φορολογία̋, καθώ̋ και σε τακτικού̋ και έκτακτου̋ ανάλογα με το αν 

η φορολογία έχει πάγια μορφή, ή έκτακτη. Έκτακτε̋ φορολογίε̋ έχουν επιβληθεί στο παρελθόν για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, όπω̋ στι̋ περιπτώσει̋ σεισμών με μεγάλη̋ έκταση̋ 

καταστροφέ̋. 

4.3 ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 Εισόδημα σημαίνει το σύνολο των οικονομικών αγαθών που προκύπτει από μια πηγή 

εκμετάλλευση̋ και τα οποία αναλώνονται χωρί̋ να θίγει η περιουσία του φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

5.1.ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση τη̋ νοµισµατική̋ και οικονοµική̋ ένωση̋ και την ύπαρξη τη̋ ενιαία̋ 

αγορά̋, η ευρωπαϊκή κοινότητα επιδιώκει να καλύψει νέου̋ στόχου̋ που αφορούν την φορολογία 

ανάµεσα στα κράτη µέλη. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται σε γενικά θέµατα για την φορολογία, αφού 

το φορολογικό σύστηµα κάθε κράτου̋ αποφασίζεται από τι̋ κυβερνήσει̋ των κρατών, αν και 

επιδιώκεται η φορολογική εναρµόνιση των χωρών τη̋ κοινότητα̋. Οι στόχοι αφορούν:  

1. Την αποτροπή των δυσµενών επιπτώσεων στον ανταγωνισµό από την ύπαρξη διαφορετικών 

συντελεστών, στα κράτη µέλη, στην έµµεση φορολογία, όπω̋ ΦΠΑ και ειδικών φόρων 

κατανάλωση̋, κλπ.  

2. Την αποφυγή τη̋ φοροδιαφυγή̋ και τη̋ διπλή̋ φορολογία̋ στου̋ πολίτε̋ (φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα) στη̋ κοινότητα̋, µέσα από την σύναψη διµερών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών.  

3. Μέσα από την φορολογική εναρµόνιση επιδιώκεται η αποφυγή του φορολογικού ανταγωνισµού, 

δηλαδή τη̋ µετακίνηση̋ των επιχειρήσεων εντό̋ τη̋ κοινότητα̋ για την εξεύρεση ευνοϊκότερων 

φορολογικών καθεστώτων, αφού µπορεί να στρεβλώσουν τι̋ φορολογικέ̋ δοµέ̋ των κρατών.  

4. Την επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών από τα κράτη µέλη, δηλαδή να µην 

παρουσιάζουν δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανώτερο του 3% του ΑΕΠ για την διατήρηση του 

πληθωρισµού σε σταθερά επίπεδα. 

5.2.ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ  ΓΗΡΑΝΣΗ  

Η αύξηση του µέσου όρου ζωή̋ των πολιτών (η πληθυσµιακή γήρανση) έχει σαν συνέπεια την 

σηµαντική πίεση των φορολογικών εσόδων των κρατών µελών, αφού αυξάνονται οι ανάγκε̋ για την 

κάλυψη των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.  Οι δαπάνε̋ των κρατών µεγαλώνουν από την 

αυξανόµενη ανάγκη για παροχή ιατροφαρµακευτική̋ περίθαλψη̋ και συντάξεων, µε συνέπεια να 

επιβαρύνονται σηµαντικά η φορολογία τη̋ εργασία̋ και του κεφαλαίου.  Οι δηµογραφικέ̋ λοιπόν 
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εξελίξει̋ η αύξηση του προσδόκιµου ζωή̋ σε συνδυασµό µε την µικρότερη αύξηση τη̋ 

απασχόληση̋, λόγω τη̋ µικρή̋ αύξηση̋ του πληθυσµού και τη̋ αυξανόµενη̋ ανεργία̋,  αυξάνουν 

το δείκτη δηµογραφική̋ εξάρτηση̋. Έτσι οι παροχέ̋ (ιατροφαρµακευτικέ̋ δαπάνε̋ και 

συντάξει̋)αυξάνουν γρηγορότερα από τι̋ κοινωνικέ̋ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ . Για να γίνει 

περισσότερο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή ένωση, ω̋ προ̋ τα προϊόντα των λοιπών χωρών, 

προβαίνει σε µέτρα όπω̋ τη̋ συγκράτηση̋ των δαπανών, τη̋ αύξηση̋ τη̋ ηλικία̋ συνταξιοδότηση̋ 

και τη̋ µείωση̋ των κατά κεφαλή̋ παροχών. Επίση̋ εφαρµόζεται και το σύστηµα τη̋ ευέλικτη̋ 

συνταξιοδότηση̋, δηλαδή τη̋ πρόωρη̋ συνταξιοδότηση̋ των πολιτών µε καταβολή µειωµένων 

συντάξεων.  

5.3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Στα πλαίσια τη̋ ευρωπαϊκή̋ ένωση̋ η ύπαρξη µειωµένων συντελεστών φορολόγηση̋ του 

κεφαλαίου από κάποια κράτη µέλη,  αυξάνει τον φορολογικό ανταγωνισµό των κρατών µελών, 

αφού γίνονται πόλοι έλξη̋ των ξένων κεφαλαίων. Από τον φορολογικό ανταγωνισµό τα 

περισσότερα κράτη τη̋ κοινότητα̋ έχουν µειωµένα φορολογικά έσοδα.  Για την αποφυγή των 

αρνητικών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισµού, η ευρωπαϊκή ένωση προσπαθεί να 

εναρµονίσει τα φορολογικά συστήµατα των κρατών. Η πεποίθηση ότι ο χαµηλό̋ φορολογικό̋ 

συντελεστή̋ έλκει τι̋ ξένε̋ επενδύσει̋ τείνει να υποχωρεί. Θέτοντα̋ σαν παράδειγµα τι̋ 

σκανδιναβικέ̋ χώρε̋ που έχουν υψηλή φορολογική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα προσελκύουν 

µεγάλε̋ παραγωγικέ̋ επενδύσει̋ και έχουν µεγάλη ανταγωνιστικότητα,  συµπεραίνουµε η υψηλή 

φορολογική επιβάρυνση µπορεί παραβλεφθεί αν συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο υποδοµών και 

δηµόσιων υπηρεσιών και από αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 5.4.Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Η εναρµόνιση των φόρων δαπάνη̋ είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού αφορά µεγάλο φάσµα προϊόντων, 

µε διαφορετικού̋ συντελεστέ̋. Για την επίτευξη του στόχου αυτού µπορεί να χρειάζεται η 

εναρµόνιση να πραγµατοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στην αλλαγή τη̋ διάρθρωσή̋ του̋, 

την αλλαγή του ύψου̋ των φορολογικών.Το είδο̋ των φόρων που επιβάλλεται στα προϊόντα µπορεί 

να τα 

καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά αν δεν είναι ουδέτερο στην εγχώρια αγορά αλλά και την διεθνή. 

Για παράδειγµα στο πλαίσιο µια̋ οικονοµική̋ ένωση̋ οι δασµοί στην διακίνηση των προϊόντων 
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ανάµεσα στα κράτη µέλη παύει και εφαρµόζεται µια ενιαία πολιτική για την επιβολή δασµών προ̋ 

τρίτε̋ χώρε̋.  Οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστέ̋, που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, σε 

προϊόντα και υπηρεσίε̋ γενική̋ δαπάνη̋ µπορεί να είναι ο λόγο̋ δηµιουργία̋ προβληµάτων στην 

επιβολή τη̋ γενική̋ ενιαία̋ φορολογική̋ πολιτική̋ στα σύνορα τη̋ κοινότητα̋. Λόγου χάρη η 

σηµαντική φορολογική επιβάρυνση ειδών βασικών για την διαβίωση,  σε σύγκριση µε άλλα κράτη 

µέλη, µπορεί να έχει ω̋ συνέπεια αυξηµένου̋ µισθού̋ και έλλειψη τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ των 

προϊόντων τη̋. Η εναρµόνιση των συντελεστών που εφαρµόζονται στα προϊόντα αυτά ίσω̋ λύσει τα 

προβλήµατα αυτά και αύξηση την ανταγωνιστικότητα.  Στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, ίσω̋ θα ήταν 

προτιµότερο η επιβολή του φόρου να γίνεται από άλλη φορολογική αρχή. Στι̋ ενδοκοινοτικέ̋ 

παραδόσει̋ η φορολόγηση των προϊόντων γίνεται στην χώρα προορισµού και αυτό τι̋ καθιστά 

ανελαστικέ̋, αφού αποφορολογούνται οι εξαγωγέ̋ και έπειτα φορολογούνται οι εισαγωγέ̋. Στα 

πλαίσια τη̋ οικονοµική̋ ένωση̋ προτιµότερο θα ήταν είτε η αποφορολόγηση να γίνεται στι̋ 

εξαγωγικέ̋ επιχειρήσει̋ µε εσωτερικού̋ ελέγχου̋, και η φορολόγηση από τον εισαγωγέα, είτε οι 

ενδοκοινοτικέ̋ πωλήσει̋ να µην απαλλάσσονται του φόρου.  

 

5.5.Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωση̋ µπορούν να επιβάλλονται είτε στην µονάδα του προϊόντο̋ είτε στην 

αξία του. ∆ιαφορετικό̋ τρόπο̋ φορολόγηση̋ των προϊόντων στα κράτη µέλη µπορεί να οδηγήσει σε 

στρέβλωση των τιµών και να δυσχεραίνει την ίση κατανοµή των πόρων. Η φορολόγηση κατά 

µονάδα χωρί̋ να εξετάζεται η αξία του προϊόντο̋ (φθηνό ή ακριβό) προκαλεί άνιση επιβάρυνση των 

φθηνότερων έναντι των ακριβότερων ειδών.  Όταν οι ειδικοί φόροι εφαρµόζονται στι̋ πρώτε̋ ύλε̋ 

παραγωγή̋ των προϊόντων επιβαρύνουν δυσανάλογα την τελική αξία των παραγόµενων προϊόντων, 

ενώ όταν επιβάλλεται στο τελικό προϊόν είναι ουδέτερο̋ αφού το επιβαρύνει ανάλογα µε την αξία 

του και φορολογεί την πρώτη ύλη ανάλογα µε τον πραγµατικό βαθµό επεξεργασία̋ του.  

 

5.6.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ένα πολύπλοκο και αδιαφανέ̋ φορολογικό σύστηµα δυσχεραίνει την αποτελεσµατική αύξηση των 

φορολογικών εσόδων ενό̋ κράτου̋.  Αφενό̋ γιατί αυξάνει το διοικητικό κόστο̋ για την είσπραξή 
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του και αφετέρου γιατί επιβαρύνει σηµαντικά τι̋ επιχειρήσει̋ για την συµµόρφωσή του̋ σύµφωνα 

µε αυτό. Ένα διαφανέ̋ µε µικρότερη γραφειοκρατία, φορολογικό σύστηµα, εφαρµόζεται 

ευκολότερα και από την δηµόσια διοίκηση και από τι̋ επιχειρήσει̋ και αυξάνει τα φορολογικά 

έσοδα. 

 

Κεφαλαιο 6:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

Όπω̋ ήδη γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο φορολογικό σύστημα που να εφαρμόζουν οι 

υπόλοιπε̋ ευρωπαικέ̋ χώρε̋.Κάθε χώρα έχει το δικό τη̋ φορολογικό σύστημα .Ενδεικτικά σα̋ 

παρουσιάζω τα συστήματα ορισμένων χωρών . 

6.1.ΓΑΛΛΙΑ 

Τα εισοδήµατα που πηγάζουν στην Γαλλία φορολογούνται εκεί είτε αποκτώνται από µόνιµου̋ 

κατοίκου̋ είτε όχι. Έτσι και οι µη κάτοικοι φορολογούνται στην Γαλλία για εισοδήµατα όπω̋ 

κέρδη, περιουσιακά στοιχεία, κλπ τα οποία προκύπτουν εκεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα 

που διαµένει στην χώρα. Οι κάτοικοι τη̋ Γαλλία̋ φορολογούνται µε του̋ γαλλικού̋ φορολογικού̋ 

νόµου̋ για όλα τα εισοδήµατά του̋ από οποία χώρα και αν αποκτώνται . Η φορολογία των φυσικών 

προσώπων γίνεται για εισοδήµατα που αποκτώνται κάθε φορολογικό έτο̋ (1
η
 Ιανουαρίου έω̋ 31η 

∆εκεµβρίου) µε προοδευτική κλίµακα.  Στην Γαλλία το 2010 η φορολογική κλίµακα για τα 

εισοδήµατα είναι η ακόλουθη: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

ΩΣ 5.963 0 

5.963-11.896 5,5 

11.896-26.420 14 

26.420-70.830 30 

70.830 και ανω 41 
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Πηγή: Eurostat 

Ο ελάχιστο̋ φόρο̋ εισοδήµατο̋ για εισόδηµα 12.000€ είναι 340,87  ευρώ. Για εισοδήµατα από 

250.000€ έω̋ 500.000€ επιβάλλεταιπρόσθετο̋ φόρο̋ 3% για εισοδήµατα αυτή̋ τη̋ ζώνη̋, και για 

τα εισοδήµατα πάνω από 500.000€ πρόσθετο̋ φόρο̋ µε συντελεστή 4%.  Το ποσοστό για την 

φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων κυµαίνεται από 15% έω̋ 33,1%. Ο κανονικό̋ 

συντελεστή̋ του ΦΠΑ είναι 19,6% ενώ οι µειωµένοι 5,5% και 2,1%. Στην Γαλλία υπάρχουν φόροι 

περιουσία̋ αλλά δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι.   

Οι αλλαγέ̋ στου̋ συντελεστέ̋ του ΦΠΑ την τελευταία δεκαετία: 

ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

2002 2,1/5,5 19,6 

2012 2,1/5,5/7 19,6 

Πηγή: Eurostat 

Οι µειωµένοι συντελεστέ̋ του ΦΠΑ εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίε̋. 

Συγκεκριµένα ο συντελεστή̋ 2,1%  εφαρµόζεται σε κάποια φάρµακα που παρέχονται από το εθνικό 

κοινωνικό σύστηµα ασφάλιση̋.Ο συντελεστή̋ 5,5% επιβαρύνει τα περισσότερα τρόφιµα και 

γεωργικά προϊόντα, οι εφηµερίδε̋ και τα βιβλία, τα φάρµακα, το νερό και τα δωµάτια των 

ξενοδοχείων. Ενώ κάποιε̋ υπηρεσίε̋ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όπω̋ για την εκπαίδευση, τι̋ 

ασφαλιστικέ̋, οικονοµικέ̋ και ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋. 
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                                          Φόροι ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 15,4  15,3 15,5 15,6 15,5 15,3 15,1 15,1 

ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,8  11,4 11,6 11,8 12,2 11,9 11,9 10,2 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 7,9  7,9  7.9 

 

8 7,8 7,5 7,7 7,5 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  2,5  2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 2,8 1,3 

ΑΛΛΟΙ 1,3  1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 16,2  16,4 16,2 16,3 16,4 16,2 16,2 16,6 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 11  11,1 11 11 11,1 10,9 11 11,2 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 4  4,1 4 4,1 4,1 4,1 4 4,1 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1,1  1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

ΣΥΝΟΛΟ 43,1  42,9 43,2 43,6 43,9 43,2 42,9 41,6 

Πηγή: Eurostat  

Οι συνολικοί φόροι στην Γαλλία σε σχέση µε το ΑΕΠ κατέχουν το 43,1% το 2002, 43,9% το 2006 

(το υψηλότερο ποσοστό) και 41,6% το 2009. Από τι̋ τρει̋ κατηγορίε̋ των φόρων το µεγαλύτερο 

ποσοστό24  προέρχεται από την κοινωνική ασφάλιση, όπου από το 2002 έω̋ το 2009 αυξήθηκε 

κατά 0,4 ποσοστιαίε̋ µονάδε̋ και το 2009 συνεισφέρει µε ποσοστό 16,6%. Το σηµαντικά 

µεγαλύτερο ποσοστό βαρύνει του̋ εργοδότε̋ οι οποίο πληρώνουν στο κράτο̋ το 11,2% των εσόδων 

του.  Το ποσοστό των εργαζοµένων στην κοινωνική ασφάλιση δεν διαφοροποιείται σηµαντικά το εν 

λόγο χρονικό διάστηµα και είναι 4,1%  το 2009. Ενώ η συνεισφορά των αυτοαπασχολούµενων 

αυξάνει ελαφρά και από 1% το 2002 το 2009 είναι 1,3%.  Οι έµµεσοι φόροι, όπω̋ ο ΦΠΑ, οι φόροι 

κατανάλωση̋, κλπ αποτελούν το 15% των κρατικών εσόδων και παρόλο που παρουσιάζουν µια 
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µικρή µείωση την οκταετία ξεπερνούν το 15%.  Την µικρότερη συνεισφορά έχουν οι άµεσοι φόροι 

που από το 2002  (11,8%) έω̋ το 2009 (10,2%) µειώνονται κατά 1,6 ποσοστιαίε̋ µονάδε̋. Οι 

άµεσοι φόροι προέρχονται κατά κύριο λόγο από την φορολόγηση των φυσικών προσώπων, όπου 

αποδίδουν το 73% των φόρων αυτών (7,5% το 2009 του ΑΕΠ), ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων 

πλησιάζει το 13%, (δηλαδή 1,3% το 2009). 

6.2.ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το φορολογικό έτο̋ αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 ∆εκεµβρίου κάθε  εισοδήµατα που 

αποκτούν στη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Ισπανό̋ κάτοικο̋ θεωρείται αυτό̋ που διαµένει στην 

χώρα περισσότερε̋ από τι̋ µισέ̋ ηµέρε̋ που χρόνου (πάνω από 182 ηµέρε̋).  Οι µισθωτοί που 

απασχολούνται από ένα µόνο εργοδότη και κερδίζουν λιγότερα από 22.000€ ετησίω̋ µπορούν αν 

επιθυµούν να µην συµπληρώσουν δήλωση για την φορολογία εισοδήµατο̋, καθώ̋ και όσοι έχουν 

εισοδήµατα κάτω των 8.000€. Οι δηλώσει̋ φορολογία̋ εισοδήµατο̋ υποβάλλονται από την 1η 

Μαΐου έω̋ στι̋ 30 Ιουνίου και σε µερικού̋ µήνε̋ είτε πληρώνουν αν προκύπτει φόρο̋ ή 

δικαιούνται επιστροφή φόρου την εισπράττουν από τραπεζικό λογαριασµό.  
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Η κλίµακα για την φορολογία του εισοδήµατο̋ στην Ισπανία για το 2010 είναι: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

Ω̋ 17.707  

 

24 

17.707-33.007  

 

28 

33.007-53.407  

 

37 

53.407-120.000   

 

43 

120.000-175.000  

 

44 

175.000 και άνω  45 

Στο εισόδηµα των Ισπανών δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και από το πρώτο ευρώ φορολογούνται 

µε συντελεστή 24%, έτσι για εισόδηµα 12.000€ ο φόρο̋ είναι 2.880€. Για να θεωρηθεί κάποιο̋ 

κάτοικο̋ τη̋ Ισπανία̋ και να φορολογηθεί µε τα ισχύοντα τη̋ χώρα̋ θα πρέπει να διαµένει εκεί 

περισσότερο από 183 ηµέρε̋ τον χρόνο.  Ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ για τα κέρδη των 

επιχειρήσεων είναι 30%  και για τι̋ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ 25%. Ο συντελεστή̋ του ΦΠΑ είναι 18%  

και επιβάλλονται ειδικοί φόροι στα καύσιµα και τον καπνό ενώ απαλλάσσεται από την φορολογία η 

περιουσία. Στο ισχύον καθεστώ̋ 

του ΦΠΑ δεν υπόκεινται οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίγια.  
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Οι συντελεστέ̋ του ΦΠΑ που ισχύουν στην Ισπανία την δεκαετία 2002-2012: 

ΕΤΟΣ  ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

2002 4/7 16 

2012 4/8 18 

Στο εισόδηµα των Ισπανών δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και από το πρώτο ευρώ φορολογούνται 

µε συντελεστή 24%, έτσι για εισόδηµα 12.000€ ο φόρο̋ είναι 2.880€. Για να θεωρηθεί κάποιο̋ 

κάτοικο̋ τη̋ Ισπανία̋ και να φορολογηθεί µε τα ισχύοντα τη̋ χώρα̋ θα πρέπει να διαµένει εκεί 

περισσότερο από 183 ηµέρε̋ τον χρόνο.  Ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ για τα κέρδη των 

επιχειρήσεων είναι 30%  και για τι̋ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ 25%. Ο συντελεστή̋ του ΦΠΑ είναι 18%  

και επιβάλλονται ειδικοί φόροι στα καύσιµα και τον καπνό ενώ απαλλάσσεται από την φορολογία η 

περιουσία. Στο ισχύον καθεστώ̋ του ΦΠΑ δεν υπόκεινται οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η 

Μελίγια.  
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Οι συντελεστέ̋ του ΦΠΑ που ισχύουν στην Ισπανία την περίοδο 2002-2009: 

 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,6  11,9 12,2 12,6 12,7 12,1 10,2 9 

ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 10,8  10,5 10,6 11,4 12,2 13,4 11,3 10 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 6,8  6,6 6,4 6,6 7,1 7,7 7,5 7 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  3,3  3,1 3,5 3,9 4,2 4,8 2,9 2,3 

ΑΛΛΟΙ 0,7  0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12,1  12,2 12,2 12,1 12,1 12,2 12,3 12,4 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 8,8  8,9 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,7 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1,9  1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 1,9 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1,4  1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 

ΣΥΝΟΛΟ 33,9  33,9 34,5 35,6 36,4 37,1 33,2 30,4 

Πηγή: Eurostat  

Στην Ισπανία το σύνολο των φόρων αποφέρει στο κράτο̋, τα έτη 2002 – 2009 κατά µέσο όρο 34% 

του ΑΕΠ. Η πορεία των φόρων µέχρι το 2007 ακολουθούσε µια αυξητική τάση, όπου και έφτασε το 

37,1%, ενώ από κει και πέρα τα έσοδα του κράτου̋ από του̋ φόρου̋ µειώθηκαν σηµαντικά και το 

2009 κάλυπταν το 30,4%. Οι φόροι που προέρχονται από την κοινωνική ασφάλιση κατέχουν την 

πρώτη θέση και ξεπερνούν όλα τα έτη το 12% έχοντα̋ µια αύξηση 0,3 ποσοστιαίων µονάδων από το 

2002. Την µεγαλύτερη επιβάρυνση έχουν οι εργοδότε̋ µε κατά µέσο32  όρο ποσοστά περίπου 8,8%. 

Αρκετά χαµηλότερη είναι η επιβάρυνση των εργαζόµενων που µαζί µε του̋ αυτοαπασχολούµενου̋ 

το 2009  συµµετέχουν στο ΑΕΠ µε ποσοστά 1,9% και 1,8% αντίστοιχα.  Το διάστηµα 2002 – 2009 

τα ποσοστά των έµµεσων φόρων τείνουν να συγκλίνουν µε τα ποσοστά των άµεσων, µε µείωση των 

πρώτων και αύξηση των δεύτερων. Η φορολογία του εισοδήµατο̋ των ιδιωτών αυξάνει και το 2009 

είναι 7% του ΑΕΠ από 6,8% που ήταν το 2002 ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι εταιρικοί φόροι. Η 
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µείωση των ποσοστών από την έµµεση φορολογία, που πραγµατοποιείται το χρονικό διάστηµα 2002 

– 2009 είναι κατά 1,6 ποσοστιαία µονάδα. 

6.3.ΙΤΑΛΙΑ 

Η φορολογία των κατοίκων τη̋ Ιταλία̋ (άτοµα που διαµένουν στην χώρα πάνω από 183 ηµέρε̋ τον 

χρόνο ή είναι δηλωµένα στο ληξιαρχείο) γίνεται για τα συνολικά του̋ εισοδήµατα είτε αποκτώνται 

στην Ιταλία είτε στο εξωτερικό. Οι ξένοι κάτοικοι που κερδίζουν εισοδήµατα στην Ιταλία 

φορολογούνται µόνο για αυτά.  

Για το 2010 τα εισοδήµατα στην Ιταλία φορολογούνται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

Ω̋ 15.000  

 

23 

15.000-28.000  

 

27 

28.000-55.000  

 

38 

55.000-75.000  

75.000 και άνω  

41 

43 

Πηγή: Eurostat  

Στην Ιταλία δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και από το πρώτο ευρώ εισοδήµατο̋ ο  εισόδηµα 

12.000€ ο φόρο̋ είναι 2.760€. Τα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται µε συντελεστή 27,5%, 

ενώ πρόσθετο εταιρικό φόρο 5,5% πληρώνουν οι εξή̋ επιχειρήσει̋:  

• Όταν την φορολογούµενη χρονική περίοδο είχαν έσοδα πάνω από 25 εκατοµµύρια ευρώ.  
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• ∆ραστηριοποιούνται στου̋ εξή̋ τοµεί̋:  Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων .Παραγωγή 

και πώληση ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ ∆ιύλιση πετρελαίου και πώληση βενζίνη̋, λιπαντικών και 

υγροποιηµένου αέριο πετρελαίου . Φυσικό αέριο και υγροποιηµένο φυσικό αέριο.  ∆εν υπάρχουν 

φόροι περιουσία̋ αλλά και ειδικοί φόροι. Οι συντελεστέ̋ του ΦΠΑ είναι 21% ο κανονικό̋ και 10% 

και 4% οι µειωµένοι.  

Οι αλλαγέ̋ στον ΦΠΑ στην Ιταλία που συντελέστηκαν την τελευταία δεκαετία: 

ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΣ 

2002 4/10 20 

2012 4/10 21 

Πηγή: Eurostat  
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                                     Φόροι ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14,7  14,3 14,3 14,4 15,1 15 14,1 13,9 

ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14,1  14,7 13,9 13,4 14,4 15,1 15,3 15,4 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 10,7  10,6 10,5 10,5 11 11,4 11,8 11,7 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2,7  2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3 2,4 

ΑΛΛΟΙ 0,7  1,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12,1  12,3 12,3 12,5 12,5 13 13,5 13,8 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 8,4  8,7 8,6 8,8 8,7 9 9,2 9,5 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2,3  2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1,4  1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 

ΣΥΝΟΛΟ 40,9  41,3 40,6 40,4 42 43 42,9 43,1 

Πηγή: Eurostat  

Η πρόσοδο̋ του κράτου̋ από την φορολογία βρίσκεται σε επίπεδα που ξεπερνούν το σαράντα τοι̋ 

εκατό και µάλιστα εµφανίζουν ανοδική πορεία την οκταετία 2002 – 2009, αφού ξεκινούν από το 

40,9% και φθάνουν το 43,1% του ΑΕΠ του ιταλικού κράτου̋. Στου̋ άµεσου̋ φόρου̋ παρατηρείται 

τα έτη 2004 και 2005 µια µείωση του ποσοστού ενώ από το 2006 επανακάµπτει και το 2009 φθάνει 

το 15,4%, το µεγαλύτερο ποσοστό συνεισφορά̋ φόρων στα κρατικά έσοδα και σε35  διαχρονική 

σύγκριση, αλλά και µεταξύ των άλλων φόρων. Τα µεγαλύτερα έσοδα από του̋ άµεσου̋ φόρου̋ 

προέρχονται από τα φυσικά πρόσωπα ενώ η επιβάρυνση των εταιριών είναι αρκετά χαµηλότερη. Οι 

έµµεσοι φόροι κυµαίνονται την οκταετία πάνω από το 14% µε εξαίρεση το 2006 και 2007 που 

ξεπερνούν οριακά το 15% και το 2009 πέφτουν στο 13,9% του ΑΕΠ. Η κοινωνική ασφάλιση είναι η 

τρίτη σε συνεισφορά στο ΑΕΠ και το 2009 προσεγγίζει τα ποσοστά των έµµεσων φόρων (13,8%). Η 
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συνεισφορά των εργοδοτών το 2009 στην κοινωνική ασφάλιση πλησιάζει το 70% ενώ το υπόλοιπο 

ποσό σχεδόν επιµερίζεται στου̋ εργαζόµενου̋ και του̋ αυτοαπασχολούµενου̋. 

 

6.4.ΜΑΛΤΑ 

Οι αυτοαπασχολούµενοι και εργαζόµενοι φορολογούνται µε προοδευτική φορολογία για τα 

εισοδήµατα που αποκτούν κάθε φορολογικό έτο̋. Οι µόνιµοι κάτοικοι (αυτοί που µένουν στη 

Μάλτα περισσότερο από 182 ηµέρε̋ τον χρόνο) φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήµατά του̋ 

ανεξάρτητα από ποια χώρα προέρχονται ενώ οι ξένοι κάτοικοι για τα εισοδήµατα που αποκτούν 

µόνο στην χώρα. Οι σύζυγοι µπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστά δηλώσει̋ για τα εισοδήµατα που 

αποκτούν αλλά δηλώνουν ποιο̋ από του̋ δυο  ορίζεται ω̋ αντιπρόσωπο̋ για την διευκόλυνση των 

φορολογικών αρχών. 

Η κλίµακα φορολογία̋ εισοδήµατο̋ για το 2010 είναι η ακόλουθη: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

Ω̋ 8.500   

 

0 

8.501 – 14.500  

 

15 

14.501 – 19.500  

19.501 και άνω  

25 

35 

Πηγή: Eurostat  

Για το 2010 τα κέρδη των εταιριών στην Μάλτα φορολογούνται µε συντελεστή 35%  
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Οι συντελεστέ̋ του ΦΠΑ στην Μάλτα είναι 18% ο κανονικό̋ και 5% ο µειωµένο̋ ενώ 

συντελέστηκαν οι εξή̋ αλλαγέ̋: 

ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

2002 5 15 

2004 

2011 

5 

5/7 

18 

18 

 

Φόροι ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 13,6  12,9 15 15,4 15,2 15 14,8 14,3 

ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,4  12 11,4 12 12,1 13,5 13,1 13,9 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  6,1  6,3 6,4 6,2 6,3 6,4 5,6 6,3 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3,9  4,5 4,1 4,5 4,9 6,1 6,7 6,7 

ΑΛΛΟΙ 1,4  1,2 0,9 1,3 0,8 1 0,8 0,9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 6,5  6,5 6,5 6,4 6,1 5,8 6,1 6 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  2,9  2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2,9  2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 0,7  0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ΣΥΝΟΛΟ 31,5  31,4 32,9 33,7 33,4 34,3 33,9 34,2 

Πηγή: Eurostat  
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Το σύνολο των φόρων στην Μάλτα δεν ξεπερνά, κανένα από τα εξεταζόµενα έτη, το 34,2% το 2009 

ενώ ο µέσο̋ όρο̋ είναι περίπου στο 33%. Οι φόροι που αποφέρουν  έµµεσοι µε το 2005 να φθάνουν 

στα ανώτερο σηµείο του̋ 15,4% και το 2009 να πέφτουν κατά σχεδόν µια ποσοστιαία µονάδα. 

Μολαταύτα  από το 2002 έω̋ το 2009 αυξάνουν κατά 0,7 ποσοστιαία µονάδα.  Επίση̋ αυξάνουν και 

οι άµεσοι φόροι οι οποίοι παρουσιάζουν µια σχεδόν σταθερή ανοδική πορεία και από 11,4 το 2002 

το 2009 είναι 13,9% του ΑΕΠ. Η φορολόγηση των φυσικών προσώπων παραµένει στα ίδια σχεδόν 

επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση των φόρων στι̋ εταιρίε̋ που το 2002 είναι 3,9% των 

κρατικών εσόδων, το 2009  είναι 6,7%. Οι φόροι από την  µια σταθερότητα την πρώτη εξεταζόµενη 

τετραετία, τα δυο επόµενα έτη (2006, 2007) µειώνονται στο 5,8%, για να φθάσουν το 2009 στο 6%. 

Η Μάλτα διαφέρει από τα άλλα µεσογειακά κράτη στο γεγονό̋ ότι στην κοινωνική ασφάλιση το 

φορολογικό βάρο̋ επιµερίζεται το ίδιο σε εργοδότε̋ και εργαζόµενου̋. 

 

6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πολυπλοκότητα των εθνικών φορολογικών συστηµάτων οφείλεται σε διαφορετικού̋ κοινωνικού̋, 

πολιτιστικού̋ και οικονοµικού̋ λόγου̋. Η διαφορετικότητα που ισχύει στα εθνικά φορολογικά 

συστήµατα µπορεί να σταθεί τροχοπέδη στην οµαλή διακίνηση των εµπορευµάτων,  κεφαλαίων και 

των προσώπων στα όρια τη̋ οικονοµική̋ ένωση̋. Τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη 

διαφορετικότητα των ειδών φορολόγηση̋ εµπίπτουν στι̋ αρµοδιότητε̋ τη̋ ευρωπαϊκή̋ κοινότητα̋ 

για να εναρµονιστούν και να καταστήσουν την πορεία των κρατών σε κοινή βάση.  Η ευρωπαϊκή 

ένωση δεν επεµβαίνει στην άµεση φορολογία που επιβάλλουν τα κράτη εντό̋ των συνόρων του̋ 

(πέρα από την ελαχιστοποίηση τη̋ φοροδιαφυγή̋ και την αποφυγή τη̋ διπλή̋ φορολόγηση̋ των 

εισοδηµάτων). Αντίθετα θεσµοθετούν κοινέ̋ πολιτικέ̋ τη̋ εφαρµογή̋ τη̋ έµµεση̋ φορολογία̋ και 

τη̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋.  Τα τέσσερα  εξεταζόµενα κράτη παρουσιάζουν οµοιότητε̋ αλλά και 

σηµαντικέ̋ διαφοροποιήσει̋. Σαν πρώτο συµπέρασµα ανάγεται πω̋ η άµεση φορολόγηση στα  

κράτη τη̋ Ευρώπη̋ γίνεται µε προοδευτική φορολογία, που όµω̋ οι ισχύουσε̋ κλίµακε̋ που 

εφαρµόζονται διαφέρουν  τη̋ Ιταλία̋ και Ισπανία̋ να φορολογούν τα εισοδήµατα από το πρώτο 

ευρώ των πολιτών.  Η µελέτη των τεσσάρων κρατών µελών τη̋ ευρωπαϊκή̋ ένωση̋ την περίοδο 

από το 2002 έω̋ το 2010 καταδεικνύει την διαφορετικότητα των φορολογικών συστηµάτων (είδη 

φορολόγηση̋ και συντελεστέ̋) αλλά και τα κοινά προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν. 

∆ιαφορέ̋ στην άµεση , την έµµεση φορολόγηση και την κοινωνική ασφάλιση. Τα κράτη εµφανώ̋ 
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επηρεασµένα από την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών παρουσιάζουν µια αδυναµία αύξηση̋ 

των πόρων του̋ από την επιβολή των φόρων.   Η Γαλλία και η Ιταλία καθ’ όλη την εξεταζόµενη 

περίοδο, φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια συλλογή̋ φόρων, αντίθετα από  την Ισπανία που 

αντιµετωπίζει  προβλήµατα στην απόδοση των φόρων στα συνολικά του̋ δηµοσιονοµικά έσοδα. Ο 

µέσο̋ όρων τη̋ φορολογική̋ επιβάρυνση̋ των τεσσάρων κρατών σε σχέση µε το ΑΕΠ του̋ για τα 

έτη 2002-2007 εµφανίζει µια ανοδική τάση, που όµω̋ ανακόπτεται τα έτη που ακολουθούν (2008-

2009) για να φθάσει στα επίπεδα του 2002. Η µείωση αυτή τα δύο τελευταία έτη καταδεικνύει την 

οικονοµική κρίση που επικρατεί όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά διεθνώ̋. Συνέπεια αυτή̋ τη̋ 

κρίση̋ είναι η αδυναµία συλλογή̋ από τα κράτη πόρων, µέσα από την φορολογία, για την 

διεξαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών του̋.  

Οι χώρε̋ που εµφανίζουν µεγαλύτερη ευχέρεια στην συλλογή άµεσων φόρων (το έτο̋ 2009) είναι η 

Ιταλία και η Μάλτα . Η είσπραξη έµµεσων φόρων φαίνεται να αποδίδει σε όλε̋ τι̋ εξεταζόµενε̋ 

χώρε̋ µε εξαίρεση την Ισπανία που κατά τη διάρκεια τη̋ οκταετία̋ οι πόροι τη̋ από το κοµµάτι τη̋ 

έµµεση̋ φορολογία̋ συνεχώ̋ µειώνονται. Στην κοινωνική ασφάλιση η φοροδοτική ικανότητα των 

Γάλλων είναι σε σαφώ̋ καλύτερα επίπεδα από του̋ κατοίκου̋ των υπόλοιπων έξι χωρών, µε τη 

Μάλτα βρίσκεται στο χειρότερο σηµείο στον συγκεκριµένο τοµέα. Σε σχέση µε του̋ έµµεσου̋ 

φόρου̋ η σύγκριση των κρατών γίνεται στο κοµµάτι του φόρου προστιθέµενη̋ αξία̋ που 

επιβάλλεται από όλα τα κράτη σε αγαθά και υπηρεσίε̋. Οι διαφοροποιήσει̋ στου̋ συντελεστέ̋ που 

εφαρµόζουν τα κράτη έχουν σαν συνέπεια την διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών 

ανεξαρτήτω̋ των εισοδηµάτων του̋. Εντούτοι̋ για την άντληση περισσότερων πόρων από τα 

κράτη, τη στιγµή που άλλα µέτρα δεν αποδίδουν, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή φαίνεται 

να είναι λύση. Έτσι παρατηρείται στη Μάλτα και την Ισπανία το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, τη̋ 

αύξηση̋ του ΦΠΑ.  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χώρε̋ προσπαθούν να τα επιλύσουν 

µεταβάλλοντα̋ του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ έτσι ώστε να επιτύχουν την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των επιµέρου̋ οικονοµιών. 
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