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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.
: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : M. Σταρά
Τηλέφωνο
: 210 3638389
FAX
: 210 3641620

ΠΟΛ. 1085

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον
πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και
συναφή).»

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.3842/2010
(ΦΕΚ 58 Α΄ / 23-4-2010) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 32
του ιδίου πιο πάνω άρθρου και νόμου οι πράκτορες κρατικών λαχείων και
παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), υποχρεώθηκαν για πρώτη φορά σε
τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων από 1/7/2010.
2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14-6-2010 μεταξύ των άλλων δόθηκε η
δυνατότητα στους πιο πάνω επιτηδευματίες να ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων –
εξόδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και να θεωρήσουν μέχρι την ημερομηνία
αυτή το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή μέχρι την 31.10.2010 τη μηνιαία
κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
3. Περαιτέρω και επειδή οι πιο πάνω επιτηδευματίες για πρώτη φορά
υποχρεώθηκαν σε τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων ενόψει και των
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στον οικείο ασφαλιστικό φορέα

και

επιμελητήριο για λήψη ενημερότητας, τους δόθηκε η δυνατότητα με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1133/24-9-2010 να θεωρήσουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων ή τη μηνιαία
κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων μέχρι 30/11/2010 και να το
ενημερώσουν με τα δεδομένα των συναλλαγών που είχαν πραγματοποιηθεί από
1/7/2010.
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Επίσης με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι κατά την πρώτη θεώρηση
των εντύπων μέχρι την 30η Νοεμβρίου να μη ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα και επιμελητήριο με την υποχρέωση αναγγελίας.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που επικαλούνται στο από 4-4-2011
υπόμνημά τους και ειδικότερα την εσφαλμένη αντίληψη που είχε δημιουργηθεί σε
πολλούς από τους πιο πάνω υπόχρεους περί μελλοντικής απαλλαγής τους από
την τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων και τη μη θεώρηση από κάποιους μέχρι
σήμερα βιβλίου εσόδων – εξόδων καθώς και το ότι οι προμήθειες των
επιτηδευματιών αυτών καλύπτονται από την εκκαθάριση του αντίστοιχου φορέα,
χωρίς να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων παροχής υπηρεσιών,
παρατείνουμε μέχρι την 30/4/2011 την προθεσμία της 30 ης Νοεμβρίου 2010 (που
είχε δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1133/27-9/2010), αναφορικά με τον χρόνο και τον
τρόπο θεώρησης του χειρόγραφου βιβλίου εσόδων – εξόδων ή της μηνιαίας
κατάστασης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τους πιο πάνω επιτηδευματίες,
καθώς

και

με

το

χρόνο

ενημέρωσής

του

με

τις

συναλλαγές

που

πραγματοποιήθηκαν από τους εν λόγω υπόχρεους από 1/7/2010 έως και
31/03/2011.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις – Όλους τους
Επιθεωρητές στις έδρες τους.
3. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε και τις
Περιφερειακές Δ/νσεις της
4. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δ-30- TAXIS (Ομάδα Κ.Β.Σ)
5.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄ (μόνο 3), Ζ΄ (μόνο 1 και 2), Η΄ (εκτός 8, 9 και 10),
Θ΄ (εκτός 9, 10, 11, 12 και 13), Ι΄
2. Αποδέκτες πίνακα ΙΑ΄ (μόνο 2)
3. Αποδέκτες πίνακα ΙΒ΄ (μόνο 2, 3 και 7)
4. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ΄ (μόνο 10 και 28)
5. Αποδέκτες πίνακα ΙΘ΄ (μόνο 21 και 28)
6. Αποδέκτες πίνακα Κ΄ (1, 2 και 10)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ.
5. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε
6. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών
7. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Φορολογίας (3 αντίγραφα)
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
10. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης
11. Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων
α) Γραφείο Δ/ντή
β) Τμήματα Α’-Β’-Γ’ (από 3 αντίγραφα)
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