∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’- Β’- Γ’

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΩΝ 2006 & 2007
σε φορολογικά θέµατα:
-

Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α’84)
Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’179)
Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222)

-1-

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΑΘΗΝΑ, 10.3.2009

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο των συνεχών
ενεργειών και δράσεων του προς την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, τη
διαφάνεια και τον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, την πληρέστερη και εγκυρότερη ενηµέρωσή τους και
γενικά την βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη δηµοσιεύει τις διοικητικές λύσεις
φορολογικών θεµάτων που έχουν δοθεί από τη ∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων
(Κ.Β.Σ.) µέσα στα έτη 2006 και 2007.
Στόχος

της

δηµοσίευσης

αυτής

είναι

αφενός

η

διευκόλυνση

των

περιφερειακών φορολογικών αρχών και αφετέρου η έγκυρη, εµπεριστατωµένη και
άµεση πληροφόρηση των φορολογουµένων µ σκοπό να αποφεύγονται οι διενέξεις
και αµφισβητήσεις.
Προσδοκώντας ότι η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί άµεσα, ουσιαστικά και ποιοτικά
τον πολίτη, η ∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Υπουργείου µας θα
συνεχίσει να δηµοσιεύει κατ’ έτος τις διοικητικές της λύσεις συµβάλλοντας µε τον
τρόπο αυτό στην ενδυνάµωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και
Κράτους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 2 - Υπόχρεοι σε τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων

1. 1073967/578/0015/10/8/2006
ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη – Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Από τo µε ηµεροµηνία 8/3/2006 υπόµνηµά σας, που περιήλθε στη ∆/νσή µας
από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και τα όσα προφορικά µας αναπτύξατε στη
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µαζί σας στα γραφεία της Υπηρεσίας µας
προκύπτει ότι λόγω σύγχυσης που επικρατεί στις ∆.Ο.Υ. ως προς την ιδιότητα του
εφηµεριδοπώλη σε σχέση µε τους νόµους που ισχύουν για το επάγγελµα αυτό έχει
προκληθεί µια σειρά προβληµάτων, κυρίως για τον Κ.Α.∆., την υποβολή
συγκεντρωτικών καταστάσεων προµηθευτών – πελατών, ακόµη και την απαλλαγή
του κλάδου σας από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., που χρήζουν
άµεσης επίλυσης.
Ειδικότερα ζητάτε: α) να διευκρινισθεί ότι ο εφηµεριδοπώλης δεν είναι
υποπράκτορας και ότι η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων αφορά στους
εφηµεριδοπώλες, µε αναδροµική ισχύ των ανωτέρω από το 1993, ώστε να
επιλυθούν όλες οι διαφορές που έχουν προκύψει µεταξύ εφηµεριδοπωλών και
αρµοδίων ∆.Ο.Υ. τα τελευταία χρόνια και β) να αποσαφηνισθεί αν υποχρεούνται οι
εφηµεριδοπώλες στην υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών και αν ναι,
τότε ποιος θα την υποβάλλει από κάθε οµάδα, ποιές θεωρούνται επίσηµες
εκκαθαρίσεις και πώς θα επιλυθεί το πρόβληµα υποβολής των τιµολογίων
εφηµεριδοπωλών προς Υπηρεσίες.
Ακόµη, εφόσον προκύψει υποχρέωση, να µη θεωρηθεί σκόπιµη παράλειψη η
µη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών τα προηγούµενα χρόνια και να
µην επιβληθούν πρόστιµα.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ειδικά, ανεξάρτητα από το ύψος
των ακαθάριστων εσόδων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων οι πράκτορες
κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή) µόνο για τη
δραστηριότητα αυτή, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 και της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος
Κώδικα, καθώς και οι εφηµεριδοπώλες (υποπράκτορες εφηµερίδων και περιοδικών).
2. Για την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, οι οποίες ισχύουν πριν από το
1993 (σχετ. ΑΥΟ 1115278/842/0015/ΠΟΛ.1292/8.9.1993 (ΦΕΚ 728 Β’),
ν.2214/1994, άρθρο 43§35 (ΦΕΚ 73 Α’), π.δ. 134/1996, άρθρο 2§3 (ΦΕΚ 105 Α’),
εγκύκλιος 1082121/391/ΠΟΛ.1206/ 17.7.1996, ν. 2703/1999, άρθρο 26 (ΦΕΚ 72 Α’)),
ως εφηµεριδοπώλες νοούνται οι επιτηδευµατίες που συµβάλλονται µε Πρακτορεία
Εφηµερίδων ή µε τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις, Περιοδικών και κάθε φύσης
εντύπων και αναλαµβάνουν έναντι προµήθειας την πώληση σε ορισµένη τιµή των
ειδών αυτών στο αναγνωστικό κοινό είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω τρίτων
επιτηδευµατιών, προς τους οποίους αποστέλλουν τα εν λόγω είδη (εκµεταλλευτές
περιπτέρων, καταστήµατα ψιλικών κ.λπ.). Εποµένως οι εφηµεριδοπώλες µέλη της
Ένωσής σας, οι οποίοι ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα, απαλλάσσονται από
την τήρηση βιβλίων κατ΄ εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
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3.
Όσον αφορά το θέµα των εκδιδόµενων εκκαθαρίσεων και την
υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προµηθευτών του
άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τους εφηµεριδοπώλες, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
Ι.
Με
τις
περιπτώσεις
α’,
β’,
δ’
και
ε’
της
Α.Υ.Ο.
1115278/842/0015Α/ΠΟΛ. 1292/8.9.93, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
την Α.Υ.Ο.Ο. 1090797/684/0015/ΠΟΛ. 1249/11.11.02 ορίζονται ως εξής:
«α) Για τις εφηµερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισµένη τιµή και
διακινούνται είτε µέσω πρακτορείων είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς
τρίτους (υποπράκτορες, εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), προκειµένου να
πωληθούν για λογαριασµό των αποστολέων έναντι προµηθείας, εκδίδονται οι
εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγ. 7) του
ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά
περίπτωση, και όχι από τους τρίτους.
β) Για τις εφηµερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισµένη τιµή και
αποστέλλονται περαιτέρω από τους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) προς τρίτους
(εκµεταλλευτές περιπτέρων, καταστηµάτων ψιλικών και λοιπά σηµεία λιανικώς
πώλησης), προκειµένου να πωληθούν για λογαριασµό των υποπρακτόρων έναντι
προµηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 12 (παραγρ. 7) του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τους υποπράκτορες
(εφηµεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), µια
φορά το χρόνο, το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου, που
αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προµήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες
διατάξεις του ΚΒΣ.
δ) Για την πώληση εφηµερίδων και περιοδικών σε ορισµένη τιµή, που
προορίζονται να πωληθούν λιανικώς από οργανωµένες αλυσίδες καταστηµάτων και
παραδίδονται από τα κεντρικά πρακτορεία στους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες)
για να διακινηθούν προς τα σηµεία αυτά, παρέχεται η δυνατότητα αντί της έκδοσης
εκκαθαρίσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση β’, να εκδίδονται
µηνιαίες εκκαθαρίσεις από τα κεντρικά πρακτορεία προς τα ως άνω σηµεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφος 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992). Προς τους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) µέσω των οποίων γίνεται η
διακίνηση κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται άλλη εκκαθάριση, σύµφωνα επίσης µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ., η οποία συµπεριλαµβάνει τα ίδια
αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων, µε επιπλέον αναγραφή του αριθµού της αντίστοιχης
εκκαθάρισης προς το σηµείο πώλησης και µε την οποία θα αποδίδεται σ’ αυτούς, η
συµφωνηθείσα προµήθεια που τους αναλογεί. Για τις πωλήσεις εφηµερίδων και
περιοδικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκδίδονται τα στοιχεία διακίνησης που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), προς και
από τα σηµεία πώλησης. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, κατά τη
πώληση των εφηµερίδων και περιοδικών, µπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης,
τουλάχιστον µία ανά ηµέρα, µε το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασµό
του εντολέα – κεντρικού πρακτορείου, µη αποκλειοµένης της έκδοσης απόδειξης
λιανικής πώλησης ανά περίπτωση.»
ε) Οι εκδίδοντες εκκαθαρίσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α, β
και δ της παραγράφου αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για
διασταύρωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).»
Σηµειώνεται ότι το στοιχείο της εκκαθάρισης που προβλέπεται στην παρ. 7 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. εκδίδεται στο τέλος κάθε µήνα και µέχρι τη δέκατη ηµέρα του
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επόµενου µήνα και µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου
µήνα.
ΙΙ. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας
1024664/196/0015/10.4.2006), στην περίπτωση που γίνεται πώληση εφηµερίδων ή
περιοδικών από τον εφηµεριδοπώλη προς επιτηδευµατία – τελικό αγοραστή/
καταναλωτή, δεν έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα ανωτέρω και κατά συνέπεια το
προσήκον εκδιδόµενο στοιχείο είναι το τιµολόγιο πώλησης του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ..
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου
12.2.4. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, εφόσον πρόκειται για συνδροµή σε
εφηµερίδες ή περιοδικά µπορεί να εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης,
Τα εκδιδόµενα σε αυτές τις περιπτώσεις στοιχεία (τιµολόγια και αποδείξεις
είσπραξης) δεν αποτελούν παραστατικά εσόδου για τον εκδότη εφηµεριδοπώλη και
καταχωρούνται στα βιβλία σε ιδιαίτερη στήλη για την παρακολούθηση άλλων
υποχρεώσεων.
4.
Από τα προαναφερθέντα και ειδικότερα από τη ρητή διατύπωση της
περίπτ. ε΄ της ανωτέρω Α.Υ.Ο. προκύπτει ότι οι εφηµεριδοπώλες υποβάλλουν
καταστάσεις πελατών
και προµηθευτών. Στην κατάσταση πελατών
συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές (προµήθειες) που λαµβάνουν οι εφηµεριδοπώλες
από τα πρακτορεία τύπου ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, όπως αυτές (προµήθειες)
εµφανίζονται στις εκκαθαρίσεις, καθώς και τυχόν τιµολόγια που έχουν εκδοθεί από
τους ίδιους τους εφηµεριδοπώλες προς επιτηδευµατίες, εκτός εάν πρόκειται για
συνδροµές οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
(εξαίρεση προβλεπόµενη στην εγκύκλιο 1076242/524/ΠΟΛ 1163/30.6.1994). Στην
κατάσταση προµηθευτών συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές (προµήθειες) που
καταβάλλουν οι εφηµεριδοπώλες σε τρίτους - πωλητές τύπου, οι οποίες επίσης
εµφανίζονται σε εκκαθαρίσεις, καθώς και άλλα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν
εκδοθεί προς τους εφηµεριδοπώλες από τους προµηθευτές τους (π.χ. αγορά
εξοπλισµού τους κ.λπ.).
5.
Τέλος, τυχόν απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση
υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, πέραν του ότι στερείται νοµικού
ερείσµατος,
θα
συνιστούσε
αντισυνταγµατική,
άνιση
µεταχείριση
των
φορολογουµένων και θα έδινε το έναυσµα σε διάφορους άλλους κλάδους να
υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήµατα, αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de
facto κατάργηση της υποχρέωσης και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της
ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία σε
θέµατα που σας απασχολούν.

2. 1059946/470/0015/9/8/2006
ΘΕΜΑ: Καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για
προβολή ντοκιµαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία.
Απαντώντας στην από 28 Ιουνίου 2006 αίτησή σας, σχετικά µε το
αναφερόµενο θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992) «κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινωνία
του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
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αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή
γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο
εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει,
υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο
σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον
Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.»
2. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ίδιου Κώδικα, «ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα
πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που
αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα,
για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα
αυτού ή για την καταβολή αµοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιµορφωτικών
σεµιναρίων, οι οποίοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν είναι
επιτηδευµατίες από άλλη αιτία, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.»
3. Με το έγγραφο 1061451/388/18.6.1998 διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται
επιτηδευµατίας και δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
συνταξιούχος ασφαλιστής που έχει διακόψει το επάγγελµα και δεν διατηρεί την
ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία, για τις δικαιούµενες προµήθειες από
συµβάσεις που είχε συνάψει όταν ασκούσε το επάγγελµα του ασφαλιστή.
4. Κατόπιν των ανωτέρω και εσείς εφόσον έχετε διακόψει το επάγγελµα του
σκηνοθέτη και δεν διατηρείτε την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία, έχετε δε
συνταξιοδοτηθεί και οι δικαιούµενες προµήθειες (πνευµατικά δικαιώµατα)
προέρχονται από την προβολή ντοκιµαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ασκούσατε το
επάγγελµα του σκηνοθέτη, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του
ΚΒΣ δεδοµένου ότι δεν ασκείτε πλέον επαγγελµατική δραστηριότητα.
5. Για την καταβολή των πνευµατικών δικαιωµάτων ο καταβάλλων
επιτηδευµατίας πρέπει να εκδίδει απόδειξη δαπάνης. Οι αποδείξεις αυτές
περιλαµβάνονται µε σχετική καταχώρηση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του
άρθρου 20 του ΚΒΣ από τον εκδότη τους µε την αναγραφή του αριθµού ένα (1) στην
αντίστοιχη θέση αυτών αφού ο δικαιούχος της αµοιβής είναι µη επιτηδευµατίας.

3. 1053751/410/0015/11/7/2006
ΘΕΜΑ: Καταβολή προµηθειών σε υπαλλήλους …….από την προώθηση
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων – Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία
Με το 2546/6-6-2006 έγγραφό σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας,
θυγατρική της ………έχει ως αντικείµενο εργασιών την ασφαλιστική πρακτόρευση
έναντι προµήθειας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων των οποίων παραγωγός /
εκδότης, δηλαδή αντισυµβαλλόµενος µε τον πελάτη είναι ………………επίσης
θυγατρική εταιρεία της …..Την προώθηση νέων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων
έχουν αναλάβει έναντι προµήθειας βάσει των πωλήσεων που πραγµατοποιούν
υπάλληλοι, (µισθωτοί) της ……….Για την καταβολή αυτών των προµηθειών η
εταιρεία σας εκδίδει αποδείξεις δαπανών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15
του Κ.Β.Σ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας δοθεί η δυνατότητα να εκδίδετε αντί
των αποδείξεων δαπανών αθεώρητες εκκαθαρίσεις προµηθειών για το σύνολο των
αµοιβών που θα καταβάλλετε ανά τρίµηνο στους υπαλλήλους της…….. κατ΄
επέκταση των αναφεροµένων στην ΠΟΛ. 176/23-6-1977.
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Επί του θέµατος αυτού σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό
πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην
απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας»,
τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα
στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την
έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Περαιτέρω από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το Σ.4414/134/30-61977 έγγραφο), ότι οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών που ασχολούνται µε
ασφαλιστικές εργασίες περιστασιακά και παράλληλα µε την κύρια απασχόλησή τους
δεν αποκτούν από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα την ιδιότητα του επιτηδευµατία
και συνεπώς για τις προµήθειες που λαµβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες των
οποίων είναι υπάλληλοι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν
στοιχεία του Κ.Β.Σ.
3.
Κατ΄ αναλογία µε τα προαναφερόµενα οι υπάλληλοι της …….εφόσον
παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους στο χώρο εργασίας τους ασχολούνται
περιστασιακά µε την προώθηση σε πελάτες της Τράπεζας τραπεζοασφαλιστικών
προϊόντων και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία (θέµα πραγµατικό), για τη
δραστηριότητα αυτή δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες ανεξάρτητα από το ύψος των
αµοιβών τους και ως εκ τούτου για τις προµήθειες που λαµβάνουν από την εταιρεία
σας δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία του Κ.Β.Σ.
4.
Με βάση τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος η
καταβολή των αµοιβών στους εν λόγω υπαλλήλους της ………θα γίνεται µε την
έκδοση απόδειξης δαπάνης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Σηµειώνουµε ότι για τις αµοιβές αυτές υπάρχει
υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων «Προµηθευτών» σύµφωνα µε
τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
4. 1056392/430/0015/10/7/2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ.
από Ευρωπαϊκό Όµιλο Οικονοµικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.).
Απαντώντας στην από 16.6.2006 αίτησή σας σχετικά µε το θέµα και
καθόσον αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα
ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση
εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή
από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι
αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο
«επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει
τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση
βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά
περίπτωση.
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2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2137/1985 του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ίδρυση Ε.Ο.Ο.Σ. σκοπός του
Οµίλου είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας των
µελών του, καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα
αυτή και όχι η πραγµατοποίηση δικών του κερδών. Η δραστηριότητά του πρέπει
να συνδέεται µε την οικονοµική δραστηριότητα των µελών του και να έχει µόνο
επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση µε αυτή (άρθρο 3). Τα κέρδη που προκύπτουν
από τις δραστηριότητες του οµίλου θεωρούνται κέρδη των µελών και κατανέµονται
µεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύµβαση του οµίλου ή, εάν
δεν υπάρχει σχετική ρύθµιση, κατ' ισοµοιρία (άρθρο 21).
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/1992, οι οποίες εφαρµόζονται
στους Ε.Ο.Ο.Σ. των οποίων η έδρα έχει ορισθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους
στην Ελλάδα, καθώς και στα καταστήµατα στην Ελλάδα Οµίλων µε έδρα σε άλλο
κράτος – µέλος, οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που ρυθµίζουν την αστική
εταιρία µε νοµική προσωπικότητα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στον Ε.Ο.Ο.Σ.,
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις ρυθµίσεις του Κανονισµού που
αναφέρεται παραπάνω (άρθρο 2). Ο Όµιλος από την καταχώρησή του στο ειδικό
βιβλίο του άρθρου 5 αποκτά νοµική προσωπικότητα (άρθρο 3). Με επιµέλεια του
Οµίλου περίληψη της συστατικής του σύµβασης, που πρέπει να περιλαµβάνει
εκτός από τα αναφερόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5
µνεία του τόπου, της ηµεροµηνίας καταχώρησης και του αριθµού µητρώου του
Οµίλου, δηµοσιεύεται µέσα σε ένα µήνα από την κατά το άρθρο 5 καταχώριση στο
Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
3.
Από τις διατάξεις που προαναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος συνάγεται ότι ο Ε.Ο.Ο.Σ. που ιδρύεται στην Ελλάδα έχει το χαρακτήρα
αστικής εταιρίας µε νοµική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ο Ε.Ο.Ο.Σ. που ιδρύεται στην Ελλάδα
θεωρείται επιτηδευµατίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον
Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.), ανεξάρτητα αν ο σκοπός του
είναι κερδοσκοπικός ή µη.

5. 1014833//115/0015/13.6.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστηµίου για
ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία.
Απαντώντας στην από 13/2/2006 αίτησή σας σχετικά µε το προαναφερόµενο
θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με
την
παράγραφο
2.1.9
της
Ερµηνευτικής
Εγκυκλίου
1118148/936/Εγκ.3/24.11.92 (οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
- π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν η διαταγή µας Λ.
6457/25/14.10.1980 και η Εγκύκλιός µας Σ. 2736/90/ΠΟΛ.91/20.7.1983, µε τις
οποίες γίνεται δεκτό ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες για
την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα, όταν ασχολούνται πέρα από την κύρια
εργασία τους και µε τη συγγραφή διάφορων έργων (βιβλίων κ.λπ.) ή και µε την
έκδοση αυτών και κατά συνέπεια για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώµατα ή
από πωλήσεις βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την
έκδοση στοιχείων. Οµοίως οι καθηγητές ΑΕΙ οι οποίοι εκδίδουν βιβλία που
χορηγούνται στους φοιτητές δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες από τη
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δραστηριότητα αυτή (Σ.τ.Ε. 4222/86).
Τα προαναφερόµενα για λόγους ίσης µεταχείρισης γίνονται δεκτά και για τους
συνταξιούχους δηµόσιους υπαλλήλους, εφόσον εξέδωσαν τα βιβλία όταν ήταν εν
ενεργεία και δικαιούνται συγγραφικών δικαιωµάτων ή για τις εισπράξεις από
συγγραφικά δικαιώµατα από τις ανανεώσεις (ανατυπώσεις) των παλαιότερων
συγγραφικών έργων τους ή όταν πωλούν τα υπόλοιπα των εκδοθέντων βιβλίων
τους από αυτά που εξέδωσαν όταν ήταν εν ενεργεία, στη περίπτωση κατά την
οποία έχουν αναλάβει οι ίδιοι και την έκδοση µε δικά τους έξοδα.
2.
Περαιτέρω στο 1098895/729/0015/11.11.2005 έγγραφό µας αναφέρεται
ότι ο συνταξιούχος καθηγητής Πανεπιστηµίου για τη µεµονωµένη συγγραφή,
έκδοση και πώληση βιβλίου του το οποίο είχε εκδώσει όταν ήταν εν ενεργεία και το
οποίο ανατύπωσε µεταγενέστερα όταν ήταν συνταξιούχος, δεν αποκτά την
ιδιότητα του επιτηδευµατία και δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση
στοιχείων του Κ.Β.Σ.
3.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι είσθε συνταξιούχος καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και δεν έχετε την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη
αιτία, τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρµογή και για σας. ∆ηλαδή για την
ανατύπωση και πώληση των βιβλίων που είχατε συγγράψει και εκδώσει όταν
ήσασταν εν ενεργεία, ανεξάρτητα αν τούτο θα γίνει από εσάς ή από άλλο
πρόσωπο, δεν θα θεωρηθείτε επιτηδευµατίας και δεν θα έχετε τις υποχρεώσεις
που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.).

6. 1015333//121/0015/28.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.
Με την από 13/2/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η δικηγορική σας εταιρεία
τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων και προτίθεται να ανοίξει υποκατάστηµα στην
αλλοδαπή (Βρυξέλλες), ρωτάτε δε τι υποχρεώσεις προκύπτουν από τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για αυτό το υποκατάστηµα.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση
εισοδήµατος από εµπορική κ.λπ. επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα,
αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά,
λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε
άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται τι
καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο
καταχωρούνται, π.χ. τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, από
την παροχή υπηρεσιών κ.λπ., οι δαπάνες για αγορά αγαθών, τα γενικά έξοδα
κ.λπ.
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3. Με την 75/2005 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε µε την
1024894/148/0015/ΠΟΛ.1044/83 εγκύκλιό µας, διευκρινίστηκε ότι οι δικηγορικές
εταιρείες του π.δ. 518/1989 εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων του
Κ.Β.Σ. (βιβλίο εσόδων – εξόδων) ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων
4. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
προκύπτει ότι για το υποκατάστηµα που θα ιδρύσει η δικηγορική σας εταιρεία
στην αλλοδαπή δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδοµένου
ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή µόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
Περαιτέρω προκύπτει ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων που τηρεί η δικηγορική
σας εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταχωρεί το αποτέλεσµα που θα προκύπτει
στο εν λόγω υποκατάστηµά της στην αλλοδαπή (κέρδος ή ζηµιά) ή οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή που πραγµατοποιείται σ΄ αυτό, καθόσον κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται από τις προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος.
5. Η ∆/νση Μητρώου, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν µε φωτοτυπία της
αίτησης της ενδιαφερόµενης εταιρείας, παρακαλείται να εξετάσει τυχόν θέµατα
αρµοδιότητάς της.

7. 1016587//136/0015/24.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου.
Με την από 16/2/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι κατ΄ εντολή των ενοίκων
και ιδιοκτητών ενός κτιρίου επί της οδού …………στο Μαρούσι εκτελείτε τις
πράξεις διαχείρισης των κοινοχρήστων αυτού άνευ αµοιβής για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, τις οποίες στο µέλλον θα εκτελούν µε το ίδιο καθεστώς (άνευ αµοιβής)
οι υπόλοιποι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες του κτιρίου (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα).
Ρωτάτε δε αν για τις πράξεις αυτές αποκτάτε την ιδιότητα του επιτηδευµατία και αν
ναι, τι στοιχεία θα πρέπει να λαµβάνετε στο όνοµα της διαχείρισης και τι βιβλία του
Κ.Β.Σ. θα τηρείτε.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με την Ε.11669/96/ΠΟΛ.306/29.10.1977 εγκύκλιό µας που εξακολουθεί να
ισχύει, διευκρινίστηκε ότι το φυσικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή
πολυκατοικίας χωρίς αµοιβή και ενεργεί για λογαριασµό της άτυπης ένωσης των
ιδιοκτητών ή ενοικιαστών δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευµατία εξαιτίας
αυτής της δραστηριότητας. Συνεπώς αφενός δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων
και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. και αφετέρου κατά την αγορά αγαθών ή
υπηρεσιών από επιτηδευµατία για την εκτέλεση των καθηκόντων του
(καθαριότητα, συντήρηση, επισκευή των χώρων της πολυκατοικίας κ.λπ.) πρέπει
να λαµβάνει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση,
από τους επιτηδευµατίες που αγοράζονται αγαθά ή υπηρεσίες και τηρούν βιβλία
Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και
λιανικής πώλησης. Έννοια είδους.

8. 1091296//739/0015/8.11.2006
ΘΕΜΑ: Έννοια είδους για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Με τις από 10/10/2006 και 23/10/2006 αιτήσεις σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία
σας εµπορεύεται προϊόντα χάλυβα και σιδήρου, όπως σωλήνες, λαµαρίνες,
κοιλοδοκούς κ.λπ. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αγόρασε δε σωλήνες
Β΄ διαλογής από το εξωτερικό µε µονάδα µέτρησης το κιλό για όλους τους σωλήνες,
ανεξαρτήτως µήκους ή διαµέτρου αυτών και µε την ίδια τιµή αγοράς ανά κιλό, όµως
στο τιµολόγιο του προµηθευτή τα είδη περιγράφονται αναλυτικά (ανά µήκος σωλήνα,
ανά διάµετρο σε χιλιοστά), παρά το γεγονός ότι η µονάδα µέτρησης και η τιµή
πώλησης αυτών είναι ανά κιλό.
Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας γνωρίσουµε τον τρόπο περιγραφής των πιο
πάνω ειδών στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει η εταιρεία σας για τις πωλήσεις,
λαµβανοµένου υπόψη, όπως µας γνωρίσατε προφορικά, ότι οι πιο πάνω σωλήνες
πωλούνται και από την εταιρεία σας µε µονάδα µέτρησης το κιλό και µε την ίδια τιµή
πώλησης ανά κιλό.
Επί του ερωτήµατος αυτού σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού
ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιµή
πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.
2. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3.3 της εγκ. 3/1992 του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι
κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών
είναι τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία του είδους που κρατούν συνήθως στις
συναλλαγές.
Επίσης σύµφωνα µε τη δικαστηριακή νοµολογία ως είδος αγαθού θεωρείται η
διάκριση των εµπορεύσιµων αγαθών στις εµπορικές συναλλαγές.
3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η διάµετρος και το µήκος των σωλήνων δεν
επηρεάζουν την τιµή αγοράς ή πώλησης αυτών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί
της µικρότερης αξίας αγοράς ή της µικρότερης αξίας πώλησης, δεν αποτελούν
κριτήρια χαρακτηρισµού του είδους για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα και
ως εκ τούτου δεν αναγράφονται επί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει η
εταιρεία σας για τις πωλήσεις.
4. Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ως πραγµατικά περιστατικά κρίνονται από
τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.
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9. 1043052/349/0015/5.7.2007
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων
Με την από 3-5-2006 αίτησή σας και µετά τις διευκρινίσεις που µας παράσχατε
τηλεφωνικά µας γνωρίζετε ότι ο συνεταιρισµός σας πωλεί στους πελάτες και τα
µέλη του υλικά έναντι συγκεκριµένης τιµής (µελαµίνες, MDF, νοβοπάν) και στη
συνέχεια τα εν λόγω πρόσωπα του αναθέτουν τον τεµαχισµό των υλικών αυτών
και την επικόλληση στα σόκορα ταινίας PVC έναντι ιδιαίτερης αµοιβής. Ενόψει
τούτων και δεδοµένου ότι το κόστος της κόλας και της ταινίας PVC που
τοποθετούνται στα τεµαχισµένα υλικά είναι µικρότερο του 1/3 της σχετικής
αµοιβής του, ζητάτε να σας γνωρίσουµε το είδος του στοιχείου ή των στοιχείων
του Κ.Β.Σ. που πρέπει να εκδοθούν για τις υπόψη συναλλαγές.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το
αντικείµενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν
υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2
του ίδιου ως άνω άρθρου για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού
θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία
χρησιµοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν
υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αµοιβής, µε την προϋπόθεση ότι από
τη χρησιµοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.
3. Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται ότι ο συνεταιρισµός σας
ασκεί µικτή δραστηριότητα. ∆ηλαδή αφενός πωλεί αγαθά (µελαµίνες, MDF,
νοβοπάν) και αφετέρου παρέχει υπηρεσίες (τεµαχισµός των αγαθών που πωλεί
και επικόλληση στα σόκορα ταινίας PVC), καθόσον στη δεύτερη περίπτωση το
κόστος της κόλας και της ταινίας PVC που τοποθετούνται στα τεµαχισµένα υλικά
είναι µικρότερο του 1/3 της σχετικής αµοιβής του.
4. Περαιτέρω, όσον αφορά το είδος των εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων
για τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές (πώληση αγαθών έναντι
συγκεκριµένης τιµής και εν συνεχεία επεξεργασία αυτών έναντι ιδιαίτερης τιµής, µε
προσθήκη υλικών των οποίων η αξία είναι µικρότερη του 1/3 της συνολικής
αµοιβής), σας γνωρίζουµε ότι, πρέπει να εκδίδετε δελτίο αποστολής – τιµολόγιο
για την πώληση των εν λόγω αγαθών, στο οποίο, εκτός των άλλων, πρέπει να
γίνει σαφής µνεία ότι τα αγαθά παραµένουν στις εγκαταστάσεις σας προς
επεξεργασία (εγκ. 3/24.11.1992, παρ. 12.2.2.) και εν συνεχεία εκκαθάριση ή αντί
αυτής τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τη δικαιούµενη αµοιβή της επεξεργασίας
αυτών.

10. 1022384/179/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής – Έκδοση στοιχείου
Με την από 27.2.2006 αίτηση και την από 17.4.2006 διευκρινιστική επιστολή
σας µας γνωρίζετε ότι είστε φαρµακοποιός και ότι πρόκειται να συνεργαστείτε µε
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την εταιρία ……….η οποία ασχολείται µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που
αφορούν πωλήσεις φαρµάκων των συµβεβληµένων µε αυτή φαρµακείων, µε τον
εξής τρόπο:
Η εν λόγω εταιρία θα σας πουλήσει επί πιστώσει ένα computer αξίας 3.000,00
ευρώ περίπου, εκδίδοντας προς τούτο σχετικό τιµολόγιο πώλησης – δελτίο
αποστολής. Προς εξόφληση αυτής της οφειλής σας θα αποστέλνετε στην εν λόγω
εταιρία κάθε µήνα και για τρία χρόνια στατιστικά στοιχεία που θα αφορούν τις
πωλήσεις φαρµάκων που θα πραγµατοποιείτε στο φαρµακείο σας (µε δισκέτα ή
µέσω internet), εκδίδοντας ανά εξάµηνο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας
500,00 ευρώ µε αιτιολογία «Για πωλήσεις στατιστικών στοιχείων µέσω internet».
Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν είναι δυνατόν αντί
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών να εκδίδετε τιµολόγιο πώλησης – δελτίο
αποστολής.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο
των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς,
αυτούσια ή µετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή
συναρµολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν
υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή
δραστηριότητα).
2.
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και τα διαλαµβανόµενα στην υπόψη
αίτησή σας συνάγεται ότι η παροχή εκ µέρους σας των προαναφερόµενων
στατιστικών στοιχείων στην εταιρία ……..έναντι αµοιβής πληροί τα εννοιολογικά
στοιχεία της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου µέσου παροχής (µε δισκέτα ή
µέσω internet κ.α.) και κατά συνέπεια για τις υπηρεσίες αυτές εκδίδεται τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα από τις διατάξεις του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
3.
Η ∆/νση Μητρώου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη
φωτοτυπία της αίτησης και της διευκρινιστικής επιστολής του φορολογουµένου,
παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και σε µας.

11. 1025373/203/0015/28.3.2006
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών σε αγαθά ως επεξεργασία ή µη.
Με την από 10/2/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας θα
αναπτύξει νέες δραστηριότητες µεταποίησης – επεξεργασίας ψαριών και
συγκεκριµένα:
α. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια απεντέρωση – απολέπιση και θα παράγεται
ένα νέο ψάρι µε µικρότερο φυσικά βάρος, το οποίο θα πωλείται σε συσκευασία
κιβωτίου 6 kgr ή 3 kgr ως φρέσκο ή κατεψυγµένο.
β. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια επεξεργασία, για να αφαιρεθούν τα κεφάλια, η
ουρά και τα κόκαλα και θα παράγεται φιλέτο ψαριού (σε απλή συσκευασία
κιβωτίου 6 kgr / 3 kgr) πάλι φρέσκο µε µικρότερο βάρος ή κατεψυγµένο.
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γ. Θα γίνεται σε φρέσκα ψάρια η παραπάνω διαδικασία φιλετοποίησης και θα
πωλούνται σε δισκάκια µε ετικέτα ζυγιστικής µηχανής είτε φρέσκα είτε
κατεψυγµένα.
δ. Θα γίνεται αποκεφαλισµός σε φρέσκα ψάρια (ξιφίας, σφυρίδα, γαύρος,
σαρδέλα) και θα πωλούνται ακέφαλα σε συσκευασία δισκάκια.
ε. Θα γίνεται σε κατεψυγµένα µαλάκια (χταπόδια, καλαµάρια) σγούρισµα (άρα
υπάρχει φύρα) και θα πωλούνται φρέσκα (προϊόντα απόψυξης) σε κιβώτιο 6 kgr ή
δισκάκια.
Ρωτάτε δε αν οι ανωτέρω δραστηριότητες συνιστούν επεξεργασία, οπότε θα
πρέπει να τηρείτε βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και βιβλίο παραγωγής –
κοστολογίου.
Ακόµη ρωτάτε αν η συσκευασία σε δισκάκι έχει διαφορά εάν έχει ετικέτα
ζυγιστική µε στοιχεία του είδους και αναφορά µε µικρά γράµµατα στο όνοµα της
εταιρείας ή ετικέτα µε τη φίρµα της εταιρείας και στοιχεία του είδους ή ετικέτα
χωρίς καθόλου επωνυµία εταιρείας.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται σε εκείνους
που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά από επεξεργασία,
ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία.
2.
Κατά την ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων έχει διευκρινιστεί από τη
∆ιοίκηση ότι δεν συνιστά επεξεργασία: α) η απεντέρωση – απολέπιση των
ψαριών, καθώς και η αφαίρεση των κεφαλιών, της ουράς και των κοκάλων στα
ψάρια, προκειµένου να παραχθεί φιλέτο ψαριού για τη διευκόλυνση της διάθεσης,
όχι όµως τυποποιηµένο προϊόν, β) η εκ νέου κατάψυξη ειδών που ήταν ήδη
κατεψυγµένα και αποψύχθηκαν, για να υποστούν κάποια κατεργασία (σβούρισµα,
γλασάρισµα)
για
τη
διευκόλυνση
της
διάθεσής
τους (σχετ.
το
1034751/425/0015/15.7.2003 έγγραφο).
Επίσης έχει διευκρινιστεί ότι και η συσκευασία θαλασσινών κ.λ.π. σε
πλαστικές σακούλες ή σε δίσκους καλυµµένους µε µεµβράνη µε επικόλληση
ετικέτας µε τα στοιχεία του περιεχοµένου για τη διευκόλυνση της διάθεσης, εφόσον
δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η τιµή πώλησης, δεν θεωρείται επεξεργασία (σχετ. το
1075399/537/0015/23.8.1999 έγγραφο).
3.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προαναφερόµενες µε στοιχεία α΄ και
β΄ δραστηριότητες που θα αναπτύξει η εταιρεία σας δεν χαρακτηρίζονται ως
πράξεις επεξεργασίας. Οµοίως και οι προαναφερόµενες µε στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄
δραστηριότητες επίσης δεν συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, µε την προϋπόθεση
όµως ότι η συσκευασία των συγκεκριµένων ειδών σε δισκάκια δεν θα επηρεάσει
ουσιωδώς την τιµή πώλησης, χωρίς να ενδιαφέρει το περιεχόµενο της ετικέτας
που θα επικολλάται στα δισκάκια.
Συνεπώς δεν θα υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών
και παραγωγής – κοστολογίου γι΄ αυτές τις δραστηριότητες, µε την προϋπόθεση
ότι τα συγκεκριµένα είδη θα πωλούνται µε την ίδια µονάδα µέτρησης (βάρος) µε
την οποία αγοράζονται.
Επισηµαίνεται όµως ότι τα ανωτέρω ως γεγονότα πραγµατικά κρίνονται
πάντοτε από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.
4.
Τέλος διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. τα απεντερωµένα-απολεπισµένα ψάρια, το φιλέτο
ψαριού και τα ακέφαλα ψάρια που προκύπτουν από τις προαναφερόµενες
δραστηριότητες της εταιρείας σας, παρά το ότι δεν χαρακτηρίζονται προϊόντα κατά
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τα προαναφερόµενα, θεωρούνται διαφορετικά είδη και πρέπει να
παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτερες µερίδες.
Για την παρακολούθηση των ειδών αυτών σε άλλες µερίδες δεν απαιτείται η
έκδοση δελτίων εσωτερικής διακίνησης, τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. εκδίδονται από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, οπότε
η ενηµέρωση των µερίδων του βιβλίου αποθήκης µε αυτά τα είδη µπορεί να γίνει
µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως λογιστικό σηµείωµα κ.λ.π.

12. 1117703/912/0015/1.2.2006
ΘΕΜΑ: Περιγραφή είδους – Έκδοση στοιχείων
Με την από 9/12/2005 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας
ασχολείται µε εισαγωγές και εµπόριο ειδών ένδυσης, ζητάτε δε να σας
πληροφορήσουµε αν στα τιµολόγια πώλησης – δελτία αποστολής και στις
αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει πρέπει να αναγράφεται η χώρα
προέλευσης των ειδών αυτών. Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ως
είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την
τιµή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά.
Περαιτέρω, όπως διευκρινίζεται µε την παράγραφο 3.3 της εγκ. 3/1992,
κριτήρια που λαβαίνονται υπόψη για την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών
είναι τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία του είδους που κρατούν συνήθως στις
συναλλαγές.
Επίσης σύµφωνα µε τη δικαστηριακή νοµολογία ως είδος αγαθού θεωρείται η
διάκριση των εµπορεύσιµων αγαθών στις εµπορικές συναλλαγές.
2. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η χώρα προέλευσης των ειδών
ένδυσης που εµπορεύεται η εταιρία σας λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο για το
χαρακτηρισµό του είδους, µόνο εφόσον το χαρακτηρίζει και το διακρίνει σε σχέση
µε άλλα είδη της ίδιας κατηγορίας και επηρεάζει την τιµή αγοράς ή πώλησής του
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% διαζευκτικά ή αθροιστικά, οπότε στην
περίπτωση αυτή αναγράφεται στα τιµολόγια και ∆.Α. καθώς και στις αποδείξεις
λιανικής πώλησης στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Κ.Β.Σ. ορίζεται η αναγραφή του είδους και στις αποδείξεις αυτές.
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ΑΡΘΡΟ 4 - Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης
βιβλίων.

13. 1067394/1603/A0012/8.12.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δηµοτικού φόρου.
Σε απάντηση του από 19.7.06 ερωτήµατός σας, σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:
Α. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕIΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε., ως ακαθάριστο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων'
εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2539/1997, που αναφέρονται στην επιβολή
του δηµοτικού τέλους, ορίζεται ότι το δηµοτικό τέλος βαρύνει τον πελάτη και
αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόµενα κατά τις κείµενες διατάξεις στοιχεία,
εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασµό, ο οποίος υποχρεούται να το
καταβάλει στο οικείο δηµόσιο ή δηµοτικό ταµείο υπέρ του δικαιούχου δήµου ή
κοινότητας.
3. Συνεπώς, εφόσον ο δηµοτικός φόρος εισπράττεται από την επισιτιστική
επιχείρηση και αποδίδεται στο οικείο δηµόσιο ή δηµοτικό ταµείο υπέρ του δικαιούχου
δήµου, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης σύµφωνα και µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε.
Β. ∆/ΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων 3
έως και 6 τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων ορίζονται µε βάση το ύψος των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ως
ακολούθως:
Κατηγορίες βιβλίων
όρια ακαθάριστων εσόδων
Πρώτη µέχρι και
100.000 ευρώ
∆εύτερη µέχρι και
1.000.000 ευρώ
Τρίτη άνω των
1.000.000 ευρώ
2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' (∆/νση
Φορολογίας Εισοδήµατος) του παρόντος συνάγεται ότι εφόσον ο δηµοτικός φόρος
δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο, δεν λαµβάνεται υπόψη, προκειµένου να κριθεί τι
κατηγορία βιβλίων πρέπει να τηρήσει ο υπόχρεος επιτηδευµατίας.
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14. 1089683/722/0015/6.11.2006
ΘΕΜΑ: Κατ΄ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών – Τήρηση βιβλίων και έκδοση
στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Απαντώντας στην από 6/10/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει
στην απόκτηση εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει,
παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις
καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση
στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται
µεταξύ άλλων ότι εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια
ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί
επιτηδευµατίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται
ένταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, καθώς
και οι νέοι επιτηδευµατίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν
προβλέπεται ειδική ένταξη.
3.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής παιδικού σταθµού, εκπαιδευτηρίου, σχολής,
φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης
ή οργανισµού µε χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελµατικής κατάρτισης τηρεί και
µητρώο µαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση των
µαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που
συµφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των µεταφορικών και των
λοιπών δικαιωµάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
4.
Επίσης στην παράγραφο 10.5.2.3 της 3/1992 ερµηνευτικής εγκυκλίου
του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι η τήρηση του προβλεπόµενου µητρώου µαθητών ισχύει
µόνο για τις περιπτώσεις που η παρεχόµενη εκπαίδευση (µάθηµα) λαµβάνει χώρα
σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν την εκπαίδευση (ιδιόκτητες ή
µισθωµένες). Για τις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις
τρίτων (π.χ. επιχειρήσεων πελατών κ.λ.π.) που δεν είναι σχολές, φροντιστήρια κ.λ.π.
ή στο σπίτι των µαθητών (µάθηµα κατ’ οίκον), δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης
µητρώου µαθητών.
5.
Με βάση τα προαναφερόµενα και δεδοµένου ότι για τον ελεύθερο
επαγγελµατία που παρέχει υπηρεσίες εκµάθησης ξένων γλωσσών δεν προβλέπεται
ειδική ένταξη, προκύπτει ότι αυτός κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο θα
πρέπει να τηρήσει βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ενώ κατά τις επόµενες
διαχειριστικές περιόδους θα πρέπει να τηρήσει βιβλία µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα
της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, κατηγορίας όµως όχι
κατώτερης της δεύτερης. Επίσης προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω
επιτηδευµατίας διδάσκει ξένες γλώσσες σε δική του επαγγελµατική εγκατάσταση
(ιδιόκτητη ή µισθωµένη), υποχρεούται να τηρεί σ΄ αυτήν µητρώο µαθητών, ενώ στην
περίπτωση που διδάσκει τις ξένες γλώσσες αποκλειστικά στις οικίες των µαθητών
του, δεν υποχρεούται να τηρεί το πρόσθετο αυτό βιβλίο.
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6.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 13 και
19 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για
την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδουν θεωρηµένες (από την αρµόδια
∆.Ο.Υ.) αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
7.
Εξάλλου µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και
ΠΟΛ.1082/2003 οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 µεταξύ των
οποίων και οι εκµεταλλευτές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (παρ.3 του παρόντος),
απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988 για
την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των µηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν
συναλλαγές που καταχωρούνται σ’αυτά, καθώς και της θεώρησης µόνο των
στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές
που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να
αναγράφουν σ’ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθµό του
εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.
8.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τηρείται το µητρώο µαθητών σύµφωνα
µε τα ανωτέρω (παρ. 5 του παρόντος), εκδίδονται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά
αθεώρητες Α.Π.Υ. για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ’ αυτό µε την ένδειξη
«ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», ενώ στην περίπτωση που δεν
τηρείται (παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελµατικών εγκαταστάσεων) εκδίδονται οι
ως άνω Α.Π.Υ. θεωρηµένες από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

15. 1015333/121/0015/28.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.
Με την από 13/2/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η δικηγορική σας εταιρεία
τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων και προτίθεται να ανοίξει υποκατάστηµα στην
αλλοδαπή (Βρυξέλλες), ρωτάτε δε τι υποχρεώσεις προκύπτουν από τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για αυτό το υποκατάστηµα.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική κ.λ.π. επιχείρηση ή από
ελευθέριο επάγγελµα, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί,
εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις
καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση
στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται
τι καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο
καταχωρούνται, π.χ. τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, από
την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., οι δαπάνες για αγορά αγαθών, τα γενικά έξοδα
κ.λ.π.
3.
Με την 75/2005 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε µε
την 1024894/148/0015/ΠΟΛ.1044/83 εγκύκλιό µας, διευκρινίστηκε ότι οι
δικηγορικές εταιρείες του π.δ. 518/1989 εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία τήρησης
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βιβλίων του Κ.Β.Σ. (βιβλίο εσόδων – εξόδων) ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων
εσόδων
4.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
προκύπτει ότι για το υποκατάστηµα που θα ιδρύσει η δικηγορική σας εταιρεία
στην αλλοδαπή δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδοµένου
ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή µόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
Περαιτέρω προκύπτει ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων που τηρεί η δικηγορική
σας εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταχωρεί το αποτέλεσµα που θα προκύπτει
στο εν λόγω υποκατάστηµά της στην αλλοδαπή (κέρδος ή ζηµιά) ή οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή που πραγµατοποιείται σ΄ αυτό, καθόσον κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται από τις προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος.
5.
Η ∆/νση Μητρώου, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν µε φωτοτυπία
της αίτησης της ενδιαφερόµενης εταιρείας, παρακαλείται να εξετάσει τυχόν θέµατα
αρµοδιότητάς της.
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ΑΡΘΡΟ 5 - Βιβλία πρώτης κατηγορίας.
16. 1027263/216/0015/31.8.2006
ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και
συνέπειές της.
Απαντώντας στο από 14/3/2006 έγγραφό σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε την παράβαση που πρέπει να καταλογιστεί σε ετερόρρυθµη εταιρεία η
οποία καταχώρισε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ως έξοδο πετρέλαιο θέρµανσης µε
τιµολόγιο που είχε εκδοθεί στο όνοµα ατοµικής επιχείρησης στην οποία
καταλογίστηκε παράβαση λόγω της µη καταχώρισης αυτού στα βιβλία της, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι η καταχώριση στα βιβλία
αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό
στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο της αξίας κάθε καταχώρισης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη
περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το
πρόστιµο κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.
2.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι η καταχώριση εξόδου στα
βιβλία επιτηδευµατία µε βάση νόµιµο φορολογικό στοιχείο που αφορά άλλον
επιτηδευµατία δεν εµπίπτει σ΄ αυτές και συνεπώς γι΄ αυτή την καταχώριση δεν
επιβάλλεται το πρόστιµο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις.
Περαιτέρω από καµία άλλη διάταξη του ν.2523/1997 δεν προκύπτει ότι
επιβάλλεται πρόστιµο γι΄ αυτή την καταχώριση, τούτο δε επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός ότι κατά την κωδικοποίηση των παραβάσεων γενικά και τις χρήσεις κωδικών
αριθµών
γι΄
αυτές,
η
οποία
πραγµατοποιήθηκε
µε
την
1020496/477/Α0012/ΠΟΛ.1022/29.2.2004 εγκύκλιο του ν.3220/2004 (σχετ. Μέρος
∆εύτερο, Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτηµα ΣΤ΄ αυτής) για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του
νέου συστήµατος φορολογικού ελέγχου που θεσπίστηκε µε αυτό το νόµο, το οποίο
τελικά καταργήθηκε από τη θέσπισή του µε το άρθρο 22 του ν.3259/2004, η ως άνω
καταχώριση δεν κωδικοποιήθηκε ως παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. αλλά ως
παράβαση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος (κωδ. αριθµός 301100 –
λογιστική διαφορά).
3.
Ενόψει όσων προαναφέρονται δεν τίθεται θέµα καταλογισµού
παράβασης των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στη συγκεκριµένη ετερόρρυθµη εταιρεία για
την καταχώριση την οποία πραγµατοποίησε στα βιβλία της.
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ΑΡΘΡΟ 6 - Βιβλία δεύτερης κατηγορίας.
17. 1019621/1887/332/Β0014/15.11.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν
προσωπικό.

παροχής

γεύµατος

στο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Ι. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αντικείµενο του φόρου είναι η
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από
επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε
αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 9 του
ιδίου ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών που υπάγεται στο
φόρο προστιθέµενης αξίας η από υποκείµενο στο φόρο χρησιµοποίηση δικών του
υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών
από άλλον υποκείµενο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του
Κώδικα Φ.Π.Α. ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του
φόρου µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών,
µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της
επιχείρησης.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόµενη από την
περίπτωση γ’ του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η κανονική αξία τους.
Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να
επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις
υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή γευµάτων από
εκµεταλλευτή εστιατορίου στο προσωπικό του, επειδή συνιστά υπηρεσία για την
οποία δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιας
υπηρεσίας από άλλον υποκείµενο στο φόρο, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., εµπίπτει στην περίπτωση γ' του
άρθρου 9 του ιδίου Κώδικα. Συνεπώς, για την υπηρεσία αυτή υπάρχει υποχρέωση
καταβολής Φ.Π.Α. στην κανονική της αξία.
ΙΙ. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του
ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτει η αξία των
πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων
εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες
επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφαλείας κ.λπ.
2. Επίσης, µε την αρ. 1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ 1028/17.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. η
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οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ.19 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται
ότι, το κόστος της τροφής (ελαφρύ γεύµα, δείπνο) που χορηγείται κατά τη διάρκεια
του ωραρίου εργασίας στους εργαζοµένους και κατά ανώτατο όριο τα έξι (6) ευρώ
ανά εργαζόµενο ηµερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,
χωρίς να αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που οµόρρυθµη εταιρεία
µε αντικείµενο εργασιών εστιατόριο χορηγεί στους εργαζοµένους της, κατά τη
διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους τροφή (ελαφρύ γεύµα, δείπνο), η οποία
προέρχεται από τα ηµερήσια παραγόµενα γεύµατα, το κόστος αυτής και µέχρι έξι (6)
ευρώ ανά εργαζόµενο ηµερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της ως
αναλωθείσα πρώτη ύλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πιο πάνω Υπουργικής
Απόφασης και της περιπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δηλαδή
εκπίπτει µέσω του κόστους πωληθέντων.
ΙΙΙ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στις
περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών που
προβλέπονται από το ν.1642/1986 (ήδη ν.2859/2000) εκδίδεται απόδειξη
αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας
του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη "απόδειξη
αυτοπαράδοσης".
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός
του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία
έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των
στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων,
πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις.
γ) Τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον
προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης
υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των
πιο πάνω πράξεων, οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις
αντίστοιχες στήλες.
ε) Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
3. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρούνται
διακεκριµένα οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών.
4. Με βάση τις διατάξεις που προαναφέρονται και όσα διαλαµβάνονται στα
προηγούµενα κεφάλαια του παρόντος συνάγεται ότι ο εκµεταλλευτής εστιατορίου, για
τα γεύµατα που προσφέρει στο προσωπικό του δωρεάν, υποχρεούται να εκδίδει
απόδειξη αυτοπαράδοσης και να καταχωρεί αυτή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου
εσόδων - εξόδων που τηρεί. Επίσης προκύπτει ότι εφόσον το κόστος αυτών των
γευµάτων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του µέσω του κόστους πωληθέντων,
δεν απαιτείται η διενέργεια άλλης εγγραφής στο εν λόγω βιβλίο, πέραν αυτής που
πραγµατοποιήθηκε κατά την αγορά των εν λόγω αγαθών.
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18. 1027261/215/0015/8.6.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση
από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή
της στα τηρούµενα βιβλία.
Σε απάντηση της από 15.3.2006 αίτησής σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992) ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του
οποίου καταχωρεί:α)το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη
χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία
του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β)τα ακαθάριστα έσοδα από την
πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών
και από λοιπές πράξεις, γ)τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και
ανάλογα µε τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις
δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις, δ)τις επιστροφές
και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι
οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, ε)το
Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
7 του ΚΒΣ ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο µε
οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της
λογιστικής και εφαρµόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ.
1123/1980, ΦΕΚ Α' 283) µόνο ως προς τη δοµή, την ονοµατολογία και το
περιεχόµενο των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και των υπογραµµισµένων
τριτοβάθµιων λογαριασµών, µε εξαίρεση τους λογαριασµούς της οµάδας 9 οι
οποίοι δεν τηρούνται.
3.
Στο από 17 Μαΐου 2006 σηµείωµα της ∆/νσης Φορολογίας
Εισοδήµατος αναφέρονται τα εξής:
«1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση, τα χρηµατικά ποσά των
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε:
α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδύσεις που
αφορούν αγορά πάγιων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των
ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης αλλά αποτελούν µειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών
στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού
αφαιρεθούν
τα
ποσά
των
επιχορηγήσεων
(σχετ.
1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ1176/17.6.1998
και
1040321/10238/Β0012/
ΠΟΛ1093/5.5.1992 εγκύκλιο),
β) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας για την πραγµατοποίηση
διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήµιση, έρευνα αγοράς, επισκευές - συντήρηση
κτιρίων) αποτελούν µειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το
1012910/220/Α0012/7.2.2006 έγγραφο).
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2. Αναφορικά µε τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που
καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ισχύουν
όσα έχουν γίνει δεκτά µε την 1040321/10238/ΠΟΛ1093/5.5.1992 ερµηνευτική
εγκύκλιο του ν.1892/1990, µε την οποία δόθηκαν, µεταξύ των άλλων, οδηγίες για
το λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές,
βάσει αναπτυξιακών νόµων (π.χ.ν.1262/1982, ν.1892/1990).Σύµφωνα µε την εν
λόγω εγκύκλιο µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά
δεν θα φέρονται ως µειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που
επιχορηγήθηκαν, αλλά µε τα εισπραττόµενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων
πιστώνεται ο λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µε
χρέωση των διαθεσίµων κ.λπ.
Στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από το λογαριασµό 41.10 µε χρέωση
αυτού, στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»
µε την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς
και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιµων παγίων στοιχείων που
χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί του
τµήµατος της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.
Η ως άνω φορολογική αντιµετώπιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
επιχορήγησης από τον ΕΟΜΜΕΧ επιχειρήσεων µε βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του
ΚΒΣ για πραγµατοποίηση επενδύσεων.»
4. Από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο προκύπτει ότι η
επιχορήγηση που καταβάλλεται από τον ΕΟΜΜΕΧ (ενίσχυση γυναικείας
επιχειρηµατικότητας, δράση 2.2.3.) στους επιτηδευµατίες για έξοδα διαφηµίσεως
και για αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των
δαπανών αυτών και συνεπώς καταχωρείται από µεν τους επιτηδευµατίες της
δεύτερης κατηγορίας στο σκέλος των εξόδων ως αφαιρετικό στοιχείο των εν λόγω
δαπανών, από δε τους επιτηδευµατίες της τρίτης κατηγορίας αφαιρετικά στους
αντίστοιχους λογαριασµούς εξόδων.
Επιπλέον προκύπτει ότι και τα εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για
αγορά παγίων από τους επιτηδευµατίες, επίσης δεν θεωρούνται προσθετικό
στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των
πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων και συνεπώς οι µεν επιτηδευµατίες της
δεύτερης κατηγορίας καταχωρούν αυτά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφαιρετικά
από την αξία αγοράς των συγκεκριµένων παγίων στο χρόνο που λαµβάνεται η
επιχορήγηση, οι δε επιτηδευµατίες της τρίτης κατηγορίας ενεργούν τους
λογιστικούς χειρισµούς που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο.
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19. 1000629/1/0015/1.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής
φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.

–

Τρόπος

έκδοσης

Με τη χωρίς ηµεροµηνία αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι πελάτης σας, ατοµική
επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας «κάβα ποτών» και βιβλία Β΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ., έχει την 31/12/2005 ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων
99.000 ευρώ περίπου και λοιπά έσοδα τα οποία προέρχονται από τα χρεωθέντα
στους πελάτες του έξοδα αποστολής των εµπορευµάτων (µεταφορικά κ.λ.π.), τα
οποία αναγράφονται στο τιµολόγιο πώλησης, περίπου 2.600 ευρώ. Ενόψει των
ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουµε: α) εάν υποχρεούται σε κατάρτιση
απογραφής κατά την 31/12/2005 β) εάν λαµβάνονται υπόψη για την υποχρέωση
κατάρτισης απογραφής οι αυτοπαραδόσεις - ιδιοχρησιµοποιήσεις εµπορευµάτων
και γ) την ορθότητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Επί των ερωτηµάτων σας αυτών σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και
βιβλίο απογραφών εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά
του από πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης
κατηγορίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κώδικα (100.000 ευρώ από
1/1/2003).
2. Με την παράγραφο 4.5.2. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε
µεταξύ άλλων ότι ως ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής
περιόδου, για την ένταξη του επιτηδευµατία σε κατηγορία βιβλίων και γενικά για
την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα, θεωρούνται η αξία των πωλήσεων
αγαθών και το ποσό των αµοιβών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, όπως αυτά
προσδιορίζονται για την εφαρµογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος
και του φόρου προστιθέµενης αξίας.
3.
Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος µε το από 10/2/2006 απαντητικό
σηµείωµά της µας γνώρισε ότι η συνολική αµοιβή (πώληση εµπορευµάτων +
έξοδα αποστολής) που συµφωνεί µε τους πελάτες της η αναφερόµενη στην αίτησή
σας επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αποτελεί εισόδηµα
από την άσκηση της εµπορικής της δραστηριότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994.
4.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι τα έξοδα αποστολής
εµπορευµάτων (µεταφορικά κ.λ.π.) που χρεώνει στους πελάτες της η εν λόγω
επιχείρηση λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ως
ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών. Συνεπώς η συγκεκριµένη επιχείρηση,
υποχρεούται σε κατάρτιση απογραφής την 31/12/2005, αφού τα ακαθάριστα
έσοδά της (99.000 ευρώ από πωλήσεις εµπορευµάτων + 2.600 ευρώ από τα
χρεωθέντα έξοδα αποστολής) ξεπερνούν το όριο των 100.000 ευρώ.
Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
(παράγραφος 4.5.3. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992), η αξία των
αυτοπαραδόσεων δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για την εφαρµογή των
διατάξεων του Κ.Β.Σ.
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5.Τέλος, µε βάση τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω (παρ. 3 του παρόντος), η
χρέωση των εξόδων αποστολής των αγαθών, διακεκριµένα, επί του ιδίου τιµολογίου
πώλησής τους είναι ορθή, αφού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο τιµολόγιο, εκτός των άλλων, αναγράφεται το καθαρό ποσό
της συναλλαγής στο οποίο προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής
συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Σηµειώνεται ότι τα παρεπόµενα έξοδα πώλησης (π.χ. µεταφορικά, τόκοι κ.λ.π.) δεν
αρκεί να αναφέρονται επί του τιµολογίου µε γενική ένδειξη (π.χ. ειδικά έξοδα
πώλησης), αλλά πρέπει να εξειδικεύονται επαρκώς (Σ.τ.Ε. 3188/91).

- 47 -

ΑΡΘΡΟ 7 - Βιβλία τρίτης κατηγορίας.
20. 1027261/215/0015/8.6.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση
από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή
της στα τηρούµενα βιβλία.
Σε απάντηση της από 15.3.2006 αίτησής σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992) ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του
οποίου καταχωρεί:α)το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη
χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία
του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β)τα ακαθάριστα έσοδα από την
πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών
και από λοιπές πράξεις, γ)τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και
ανάλογα µε τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις
δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις, δ)τις επιστροφές
και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι
οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, ε)το
Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
7 του ΚΒΣ ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο µε
οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της
λογιστικής και εφαρµόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ.
1123/1980, ΦΕΚ Α' 283) µόνο ως προς τη δοµή, την ονοµατολογία και το
περιεχόµενο των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και των υπογραµµισµένων
τριτοβάθµιων λογαριασµών, µε εξαίρεση τους λογαριασµούς της οµάδας 9 οι
οποίοι δεν τηρούνται.
3.
Στο από 17 Μαΐου 2006 σηµείωµα της ∆/νσης Φορολογίας
Εισοδήµατος αναφέρονται τα εξής:
«1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση, τα χρηµατικά ποσά των
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε:
α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδύσεις που
αφορούν αγορά πάγιων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των
ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης αλλά αποτελούν µειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών
στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού
αφαιρεθούν
τα
ποσά
των
επιχορηγήσεων
(σχετ.
1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ1176/17.6.1998
και
1040321/10238/Β0012/
ΠΟΛ1093/5.5.1992 εγκύκλιο),
β) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας για την πραγµατοποίηση
διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήµιση, έρευνα αγοράς, επισκευές - συντήρηση
κτιρίων) αποτελούν µειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το
1012910/220/Α0012/7.2.2006 έγγραφο).
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2. Αναφορικά µε τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που
καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ισχύουν
όσα έχουν γίνει δεκτά µε την 1040321/10238/ΠΟΛ1093/5.5.1992 ερµηνευτική
εγκύκλιο του ν.1892/1990, µε την οποία δόθηκαν, µεταξύ των άλλων, οδηγίες για
το λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές,
βάσει αναπτυξιακών νόµων (π.χ.ν.1262/1982, ν.1892/1990).Σύµφωνα µε την εν
λόγω εγκύκλιο µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά
δεν θα φέρονται ως µειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που
επιχορηγήθηκαν, αλλά µε τα εισπραττόµενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων
πιστώνεται ο λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µε
χρέωση των διαθεσίµων κ.λπ.
Στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από το λογαριασµό 41.10 µε χρέωση
αυτού, στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»
µε την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς
και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιµων παγίων στοιχείων που
χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί του
τµήµατος της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.
3. Η ως άνω φορολογική αντιµετώπιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
επιχορήγησης από τον ΕΟΜΜΕΧ επιχειρήσεων µε βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του
ΚΒΣ για πραγµατοποίηση επενδύσεων.»
4. Από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο προκύπτει ότι η
επιχορήγηση που καταβάλλεται από τον ΕΟΜΜΕΧ (ενίσχυση γυναικείας
επιχειρηµατικότητας, δράση 2.2.3.) στους επιτηδευµατίες για έξοδα διαφηµίσεως
και για αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των
δαπανών αυτών και συνεπώς καταχωρείται από µεν τους επιτηδευµατίες της
δεύτερης κατηγορίας στο σκέλος των εξόδων ως αφαιρετικό στοιχείο των εν λόγω
δαπανών, από δε τους επιτηδευµατίες της τρίτης κατηγορίας αφαιρετικά στους
αντίστοιχους λογαριασµούς εξόδων.
Επιπλέον προκύπτει ότι και τα εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για
αγορά παγίων από τους επιτηδευµατίες, επίσης δεν θεωρούνται προσθετικό
στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των
πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων και συνεπώς οι µεν επιτηδευµατίες της
δεύτερης κατηγορίας καταχωρούν αυτά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφαιρετικά
από την αξία αγοράς των συγκεκριµένων παγίων στο χρόνο που λαµβάνεται η
επιχορήγηση, οι δε επιτηδευµατίες της τρίτης κατηγορίας ενεργούν τους
λογιστικούς χειρισµούς που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου.
21. 1103296/868/0015/18.12.2006
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ.
Με την από 20.11.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας
εκµεταλλεύεται επιχείρηση σούπερ – µάρκετ και διαθέτει κεντρικό – αποθήκη και τρία
υποκαταστήµατα. Κατά τη χρήση 2005 τα συνολικά ακαθάριστά έσοδά της ήταν
9.603.374,35 ευρώ, από τα οποία ποσοστό 69,20% προέρχεται από λιανικές
πωλήσεις και το υπόλοιπο 30,80% από χονδρικές πωλήσεις. Επειδή στο κεντρικό –
αποθήκη οι πωλήσεις διενεργούνται κατά κύριο λόγο χονδρικώς, ζητάτε να σας
πληροφορήσουµε πώς πρέπει να τηρείτε το βιβλίο αποθήκης στις ως άνω
εγκαταστάσεις.
Επί του θέµατος αυτού σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
αυτού ως χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο θεωρείται ο επιτηδευµατίας του οποίου
τα ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό
(60%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., οι οποίες προστέθηκαν µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20
του ν. 3296/2004 και ισχύουν για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από
1/1/2005 και µετά, ορίζεται ότι δευποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά
την εξαγωγή ο εκµεταλλευτής καταστήµατος Σούπερ – Μάρκετ που ασχολείται µε την
κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, µε το σύστηµα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών
διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων
ειδών.
3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και εξ’ αντιδιαστολής
προκύπτει ότι λιανοπωλητής κατά κύριο λόγο θεωρείται ο επιτηδευµατίας του οποίου
τα ακαθάριστα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ανέρχονται τουλάχιστον στο σαράντα
τοις εκατό (40%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. Επίσης
προκύπτει ότι ο χαρακτηρισµός ενός επιτηδευµατία ως κατά κύριο λόγο
χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή εξαρτάται από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του
από χονδρικές και λιανικές πωλήσεις σε σχέση µε το ύψος των συνολικών ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων του, ανεξάρτητα αν τα ακαθάριστα έσοδά του προέρχονται
από µία ή περισσότερες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις και ανεξάρτητα αν σε
ορισµένες από αυτές πραγµατοποιεί ακαθάριστα έσοδα µόνο από χονδρικές
πωλήσεις, σε άλλες ακαθάριστα έσοδα µόνο από λιανικές πωλήσεις και σε άλλες
ακαθάριστα έσοδα και από χονδρικές και από λιανικές πωλήσεις. Συνεπώς µε βάση
τα δεδοµένα που παραθέτετε η εταιρεία σας για τη χρήση 2005 χαρακτηρίζεται ως
λιανοπωλητής κατά κύριο λόγο, καθόσον τα ακαθάριστα έσοδά της από λιανικές
πωλήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 69,20% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων
εσόδων της.
Περαιτέρω από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος προκύπτει ότι η
εταιρεία σας, ως ασχολούµενη µε την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση µε το
σύστηµα της «αυτοεξυπηρέτησης» ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών,
ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων ειδών, δεν υποχρεούται κατά τη χρήση
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2006 στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή για το σύνολο των
εγκαταστάσεών της.

22. 1069242/535/0015/5/9/2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή
καφετέριας, καφενείου και συναφών.
Απαντώντας στην από 26-7-2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης Α΄ της
παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο
εκµεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, εφόσον διαθέτει τα αγαθά του
λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας ως άνω
περίπτωσης ορίζεται ότι προκειµένου για επιτηδευµατία που έχει παράλληλα και
άλλο κλάδο, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ο κλάδος αυτός
κρίνεται αυτοτελώς.
2.
Κατά την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων έχει γίνει δεκτό από τη
∆ιοίκηση (σχετ. το 1084944/729/0015/15-11-2004 έγγραφό µας) ότι, επειδή η
δραστηριότητα των καφενείων, καφετεριών και καφέ – µπαρ είναι συναφής µε τη
δραστηριότητα των ζαχαροπλαστείων, κατ΄ οικονοµία των προαναφερόµενων
διατάξεων θεωρείται ότι η δραστηριότητα της καφετέριας, του καφέ µπαρ και του
καφενείου απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.
3.
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι η εταιρεία σας για τα τρία
υποκαταστήµατά της, από τα οποία το ένα λειτουργεί ως καφετέρια –
ζαχαροπλαστείο και τα άλλα δύο ως καφέ – σνακ µπαρ και στα οποία τα σχετικά
είδη πωλούνται αποκλειστικά λιανικά, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου
αποθήκης.
Περαιτέρω και όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης ή µη βιβλίου αποθήκης
για την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας (πώληση χονδρικώς και λιανικώς
ειδών ένδυσης και υπόδησης), η δραστηριότητα αυτή κρίνεται αυτοτελώς
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από της οικείες διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.

23. 1062369/485/0015/17/7/2006
ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών.
Με την από 4/7/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η ποσότητα των
εµπορευµάτων και των προϊόντων της εταιρείας σας εκφράζεται στα στοιχεία που
εκδίδει και στα βιβλία που τηρεί (βιβλίο αποθήκης, τεχνικών προδιαγραφών βιβλίο
παραγωγής κοστολογίου, βιβλίο απογραφών) σε χαρτοκιβώτια, ενώ στην περιγραφή
τους περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον όγκο και το βάρος τους.
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Ζητάτε δε να σας γνωρίσουµε: α) αν είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της
χρήσης να αλλάξει τη µονάδα µέτρησης των αγαθών της από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή
λίτρα,
β) εάν για την αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών
Βιβλίων ή γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ. και γ) εάν απαιτείται να καταγραφεί η
αντιστοίχηση των παλαιών µε τους νέους κωδικούς σε θεωρηµένη ή µη κατάσταση.
Επί των ερωτηµάτων αυτών σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν απαγορεύουν στον επιτηδευµατία
να χρησιµοποιήσει διαφορετική µονάδα µέτρησης για τα εµπορεύµατα και τα
προϊόντα του από εκείνη που χρησιµοποιούσε προγενέστερα. Συνεπώς η εταιρεία
σας έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου να
πράξει τούτο, µε τις εξής όµως προϋποθέσεις:
α) Την ηµεροµηνία που θα επιλέξει να αλλάξει τη µονάδα µέτρησης των
εµπορευµάτων και των προϊόντων (από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή λίτρα) θα πρέπει:
αα)
Οι ποσότητες των οικείων µερίδων του βιβλίου αποθήκης να
µετατραπούν στη νέα µονάδα µέτρησης. Περαιτέρω στην περίπτωση που για τα
εµπορεύµατα και τα προϊόντα χρησιµοποιούνται κωδικοί αριθµοί για την τήρηση των
βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, θα πρέπει την ίδια ηµέρα να καταχωρηθούν
στο οικείο βιβλίο (θεωρηµένο µητρώο κωδικής αρίθµησης ή άλλο θεωρηµένο βιβλίο)
οι νέοι κωδικοί αριθµοί σε αντιστοίχιση µε τους παλαιούς.
ββ)
Στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών να καταχωρηθούν οι νέες τεχνικές
προδιαγραφές των προϊόντων, δηλαδή αυτές που προκύπτουν µε βάση τη νέα
µονάδα µέτρησης αυτών.
β) Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία και εφεξής στα στοιχεία που εκδίδει να
αναγράφει τη νέα µονάδα µέτρησης των εµπορευµάτων και προϊόντων.
2.
Τέλος επισηµαίνουµε ότι για την κατά τα παραπάνω χρησιµοποίηση
νέας µονάδας µέτρησης για τα εµπορεύµατα και τα προϊόντα της εταιρείας σας δεν
απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ή γνωστοποίηση στον
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.

24. 1048656/379/0015/26/6/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος
Σούπερ – Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα.
Με την από 19/5/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας
δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατά κύριο λόγο λιανικών πωλήσεων, µε το
σύστηµα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, οικιακής χρήσης κ.λ.π.
(σούπερ µάρκετ). Όποτε απαιτείται, η εταιρία σας προβαίνει στην καταστροφή
ακατάλληλων εµπορευµάτων (που έχουν αλλοιωθεί ή έχει λήξει η ηµεροµηνία
διάρκειάς τους κ.λ.π.). Για την απόδειξη της καταστροφής των αγαθών
συγκροτείται επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Ως
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προς το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα
στη Γνωµάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. υπ’ αρ. 51/1990 προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Τα αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα καταχωρούνται µε το
κόστος αγοράς τους σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθµιου λογαριασµού, π.χ. του
81.02.10 «ζηµιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων», µε πίστωση
αντίστοιχου τριτοβάθµιου λογαριασµού του 78.10 «τεκµαρτά έσοδα από ιδιόχρηση
αποθεµάτων».
- Η τακτοποίηση των µερίδων αποθήκης πραγµατοποιείται µε τη µεταφορά του
κόστους κτήσης των καταστραφέντων αποθεµάτων από τους οικείους
λογαριασµούς του 94 «Αποθέµατα» στη χρέωση του λογαριασµού 96.22.78
«Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης – ιδιοπαραγωγής πάγιων», στην
πίστωση του οποίου µεταφέρεται ο λογαριασµός 78.10.
∆εδοµένου ότι η εταιρία σας:
i ως επιχείρηση σούπερ µάρκετ δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλίο αποθήκης
κατά την εξαγωγή και
ii ως οµόρρυθµη εταιρία δεν είναι υπόχρεη στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής,
ρωτάτε αν απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να προβαίνει στην καταχώρηση
των λογιστικών εγγραφών που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωµάτευση του
Ε.ΣΥ.Λ. για το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων που καταστρέφονται ως
ακατάλληλα και για την τακτοποίηση των µερίδων αποθήκης.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 8
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου
αποθήκης κατά την εξαγωγή ο εκµεταλλευτής καταστήµατος Σούπερ – Μάρκετ
που ασχολείται µε την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, µε το σύστηµα της
«αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών
οικιακής χρήσης και άλλων ειδών.
2.
Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της ερµηνευτικής
εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/1992 αναφέρεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία του Κώδικα
αυτού µπορεί να στηρίζονται, µεταξύ των άλλων, σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά
στοιχεία, όπως π.χ. πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε
λόγους ανωτέρας βίας (εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση
πυρκαγιάς κ.λ.π.). ∆ιευκρινίζεται ότι τα πρόσφορα αυτά στοιχεία, αναφερόµενα σε
πραγµατικά γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και σε
περίπτωση αµφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.
3.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωσή σας που
καταστρέφετε αποθέµατα ως ακατάλληλα, µπορείτε ως δικαιολογητικό εγγραφής
στα βιβλία σας του Κ.Β.Σ. (Γ’ κατηγορίας) να χρησιµοποιείτε το σχετικό
πρωτόκολλο καταστροφής που συντάσσετε.
Ακόµη προκύπτει ότι δεν απαιτείται να καταχωρείτε τα αποθέµατα που
καταστρέφετε στο βιβλίο αποθήκης, δεδοµένου ότι ως εκµεταλλευτής
καταστήµατος Σούπερ – Μάρκετ δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου αποθήκης
κατά την εξαγωγή.
Τέλος και όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων που
καταστρέφετε, αρµόδιο να σας απαντήσει είναι το Σ.ΛΟ.Τ., στο οποίο διαβιβάζεται
το παρόν µε φωτοτυπία της αίτησής σας.
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25. 1009030/69/0015/24/2/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης.
Με την από 27/1/2006 αίτηση και την από 6/2/2006 τηλεοµοιοτυπία σας µας
γνωρίζετε µεταξύ άλλων ότι η εταιρεία σας, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση
δύο άλλων εταιρειών, µετά τη συγχώνευση έχει δύο αυτοτελείς κλάδους, έναν
τεχνικό (εκτέλεση δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων) και ένα βιοµηχανικό
(κατασκευή ηλεκτροµηχανικών – σιδηρουργικών και γενικά µεταλλικών
κατασκευών). Για τον τεχνικό κλάδο δεν
τηρεί βιβλίο αποθήκης, γιατί
απαλλάσσεται, ενώ για το βιοµηχανικό κλάδο τηρεί. ∆εδοµένου ότι ορισµένα από
τα είδη του βιοµηχανικού κλάδου παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των
δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας, δηλαδή τα
είδη αυτά θα αποστέλλονται στα εργοτάξια µε δελτίο αποστολής για την
ενσωµάτωσή τους στα τεχνικά έργα, χωρίς προηγουµένως να αποθηκεύονται,
ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν τα είδη αυτά πρέπει να παρακολουθούνται στο
βιβλίο αποθήκης.
1.
Με τις διατάξεις της πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά µετά
από προηγούµενη επεξεργασία, εφόσον κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές
περιόδους το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπερέβη το ποσό
των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, τηρεί βιβλίο αποθήκης α’ υλών,
βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, ετοίµων προϊόντων και υποπροϊόντων,
στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος,
ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση κατ'
είδος και ποσότητα.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο κατασκευαστής δηµόσιων
ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης.
3.
Στην παράγραφο 8.2.3 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ.
αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι κατά πάγια διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία
για τα ηµικατεργασµένα (ηµιτελή) ή ενδιάµεσα προϊόντα απαιτείται η τήρηση
βιβλίου αποθήκης, µόνο όταν αυτά πωλούνται σε άλλη επιχείρηση είτε ως
προϊόντα είτε ως α’ ύλη για παραγωγή άλλων προϊόντων.
Επίσης στην παράγραφο 8.8 της πιο πάνω ερµηνευτικής εγκυκλίου µεταξύ
άλλων αναφέρεται ότι όταν το παραγόµενο προϊόν διέρχεται περισσότερα στάδια
κατεργασίας, τότε παρακολουθείται στο βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου χωριστά
κατά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον η παρακολούθηση αυτή κρίνεται
απαραίτητη για την εξεύρεση και τον έλεγχο του κόστους του ολοκληρωµένου
προϊόντος. Τέτοια παρακολούθηση είναι απαραίτητη, εάν σε κάθε στάδιο
επεξεργασίας παράγονται ευδιάκριτα προϊόντα, τα οποία θεωρούνται σαν έτοιµα
προϊόντα και πωλούνται ως έχουν, χρησιµοποιούνται όµως και ως α’ ύλη για την
παραγωγή προϊόντων σε επόµενο στάδιο επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές
τηρούνται ξεχωριστές µερίδες τόσο στο βιβλίο αποθήκης όσο και στο βιβλίο
παραγωγής – κοστολογίου.
4. Από το συνδυασµό όσων προαναφέρονται προκύπτει ότι για τα είδη του
βιοµηχανικού κλάδου που παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των
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δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας δεν απαιτείται
η τήρηση βιβλίου αποθήκης, γιατί αυτά αφενός δεν θα πωλούνται και αφετέρου θα
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών κλάδου που απαλλάσσεται από την
τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Τέλος και επειδή όλα τα είδη του βιοµηχανικού κλάδου παράγονται µε τις ίδιες
α’ ύλες, βοηθητικές ύλες κ.λπ., όπως µας γνωρίζετε, επισηµαίνουµε ότι για τις α’
ύλες, βοηθητικές ύλες κ.λπ. που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ειδών
του βιοµηχανικού κλάδου που θα παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των
δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας θα πρέπει να
γίνονται στο βιβλίο αποθήκης που τηρείτε γι’ αυτές σχετικές εγγραφές κατ’ είδος
και ποσότητα στην εξαγωγή.
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ΑΡΘΡΟ 9 - Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος.
26. 1042611/343/0015/21/6/2006
ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων
για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής
εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή – Υποχρέωση ή
µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που
προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, αντικείµενο της
εταιρίας σας είναι η εισαγωγή και πώληση (χονδρική και λιανική) εµφιαλωµένων
κρασιών και ποτών, µέσω των υποκαταστηµάτων και του εστιατορίου, που
λειτουργούν σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και στη συνέχεια θέτετε τα παρακάτω
ερωτήµατα:
α)
Εάν στο νέο υποκατάστηµα της επιχείρησης, το οποίο θα στεγάζεται σε
τριώροφο οίκηµα, θα µπορούν οι πελάτες σας, εφόσον το επιθυµούν, να
καταναλώνουν τα είδη (κρασιά και ποτά), που αγοράζουν λιανικώς από το
κατάστηµα του ισογείου, στο εστιατόριο που λειτουργεί σε άλλο όροφο του ίδιου
κτιρίου και
β)
Εάν µπορούν οι πελάτες σας, που γευµατίζουν στο εστιατόριο, να
καταναλώσουν κρασιά που ανήκουν στην προσωπική τους συλλογή, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του
Κώδικα αυτού υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην οποία ενεργείται παραγωγική
ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ’
εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η επαγγελµατική εγκατάσταση της
εταιρείας σας που θα στεγάζεται σε τριώροφη οικοδοµή, στο ισόγειο της οποίας
θα λειτουργεί κατάστηµα λιανικής πώλησης και στους άλλους δύο ορόφους θα
λειτουργεί εστιατόριο – καφετέρια, θεωρείται ως ένα ενιαίο υποκατάστηµα,
δεδοµένου αφενός ότι σ’ αυτή διενεργείται παραγωγική και συναλλακτική
δραστηριότητα και αφετέρου ότι την αποκλειστική χρήση αυτής την έχει η εταιρία
σας.
2.
α)
Σε περίπτωση που επιθυµεί ο πελάτης σας να καταναλώσει
είδος που αγόρασε από το κατάστηµα λιανικής πώλησης που βρίσκεται στο χώρο
του ισογείου, στο εστιατόριο της αυτής επαγγελµατικής εγκατάστασης που
βρίσκεται σε άλλο όροφο του κτιρίου, προς αποφυγή καταλογισµού παράβασης
σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος στην επιχείρησή σας από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα των Υπηρεσιών µας, πρέπει κατά το χρόνο έκδοσης της
απόδειξης λιανικής πώλησης (α.λ.π.) να υπενθυµίζετε στον πελάτη σας, είτε
προφορικά ή και µε άλλο πρόσφορο για εσάς τρόπο (π.χ. µε εµφανή ανακοίνωση)
ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάσσει την α.λ.π. που εκδόθηκε για την αγορά του εν
λόγω είδους, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο εστιατόριο.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που ο πελάτης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
δεν επιδείξει τη σχετική ΑΛΠ, µε τη δικαιολογία ότι την εγκατέλειψε στο χώρο του
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ταµείου ή σε άλλο σηµείο, ή ότι την κατέστρεψε µετά την εξόφληση του αντιτίµου
της αγοράς, η περίπτωση αυτή, ως έχουσα σχέση µε πραγµατικά δεδοµένα και
περιστατικά, όπως είναι λογικό, θα εξετάζεται και θα αξιολογείται από τα ελεγκτικά
όργανα και είναι ευθύνη του επιτηδευµατία να αποδεικνύει τους ισχυρισµούς του
µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
β)
Σε περίπτωση που πελάτης του εστιατορίου επιθυµεί, κατά τη διάρκεια
του γεύµατος, να καταναλώσει κάποιο αγαθό (κρασί) που ανήκει στην προσωπική
συλλογή του, εφόσον το συγκεκριµένο είδος δεν είναι εµπορεύσιµο για την
επιχείρησή σας και δε συντρέχουν τα εννοιολογικά γνωρίσµατα της πώλησης
(έλλειψη ανταλλάγµατος ή άλλης παροχής), σκόπιµο είναι να καταχωρούνται (τα
είδη αυτά), σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής
παραλαβής κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ., όπου και θα αναγράφεται και ο σκοπός παραλαβής των αγαθών,
προκειµένου να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Επισηµαίνεται ότι, και η περίπτωση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, εξετάζεται
και εκτιµάται κάθε φορά, από την αρµόδια φορολογική αρχή (∆.Ο.Υ., ΥΠ.Ε.Ε.
κ.λ.π.) κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.

27. 1030677/247/0015/9/5/2006
ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος – Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Με την από 22/3/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ασχολείσθε µε την
κατασκευή και εκµετάλλευση υδροηλεκτρικών έργων. Προς εκπλήρωση του σκοπού
σας βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάσταση………….. για την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος στην περιοχή Ιωαννίνων και στη θέση ………….Στην εγκατάσταση αυτή
δεν θα διενεργούνται συναλλαγές. Η πώληση του ηλεκτρικού ρεύµατος θα
πραγµατοποιείται ύστερα από µέτρηση που θα γίνεται από τον αγοραστή ………….
και η τιµολόγηση θα γίνεται από την έδρα σας (Μαρούσι). Ερωτάτε δε: α) αν η εν
λόγω εγκατάσταση θα δηλωθεί σαν υποκατάστηµα ή µε άλλο χαρακτηριστικό
εγκατάστασης ή θα απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, β) αν
θεωρηθεί σαν υποκατάστηµα, ποια βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. θα πρέπει να
τηρηθούν και αν λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το συγκεκριµένο αντικείµενο τα
στοιχεία (τιµολόγιο ή ΤΠΥ) θα φέρουν ιδιαίτερες ενδείξεις.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
αυτού υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή
συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ’ εντολή
της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας τηρεί
στο υποκατάστηµα κατά τη διπλογραφική µέθοδο τουλάχιστον ηµερολόγιο
ταµειακών και συµψηφιστικών πράξεων, αντί δε αυτών µπορεί να τηρεί ηµερήσιο
διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, στο οποίο καταχωρούνται ξεχωριστά το υπόλοιπο
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του ταµείου της προηγούµενης ηµέρας, οι ταµειακές πράξεις και οι συµψηφιστικές
πράξεις.
3.
Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1036095/296/0015/11.5.2004
έγγραφό µας) ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών του υποκαταστήµατος οι οποίες
πληρώνονται από την έδρα (π.χ. Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., ενοίκιο) καταχωρούνται απευθείας
στα βιβλία της έδρας και δεν απαιτείται να καταχωρούνται στα βιβλία του
υποκαταστήµατος.
Επίσης µε το ίδιο ως άνω έγγραφό µας έχει γίνει δεκτό ότι εφόσον στο
υποκατάστηµα δεν διενεργούνται αγορές και πωλήσεις ούτε ταµειακές πράξεις
(εισπράξεις – πληρωµές) και εποµένως δεν υπάρχουν παραστατικά του
υποκαταστήµατος για καταχώρηση, δεν συντρέχει λόγος τήρησης - ενηµέρωσης
βιβλίων υποκαταστήµατος. Εννοείται βέβαια ότι η διαπίστωση της διενέργειας ή µη
των ως άνω συναλλαγών στο υποκατάστηµα είναι θέµα πραγµατικό και υπάγεται
στην αρµοδιότητα του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
4.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επαγγελµατική σας εγκατάσταση
στην οποία θα παράγεται υδροηλεκτρικά ηλεκτρικό ρεύµα, επειδή σ΄ αυτή ενεργείται
παραγωγική δραστηριότητα, θεωρείται υποκατάστηµα.
Επί πλέον προκύπτει ότι εφόσον για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος τα
σχετικά τιµολόγια πώλησης θα εκδίδονται από τα στελέχη των στοιχείων που
χρησιµοποιεί η έδρα σας (και κατ’ επιλογή από ιδιαίτερες σειρές) και στο εν λόγω
υποκατάστηµα δεν θα πραγµατοποιούνται κανενός είδους συναλλαγές (αγορές,
εισπράξεις, πληρωµές κ.λ.π.), παρέλκει η τήρηση βιβλίων σ΄ αυτό.

28. 1012860/105/0015/31/3/2006
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων.
Σε απάντηση της από 8.2.2006 αίτησής σας, η οποία υποβλήθηκε ύστερα
από καταλογισµό παράβασης στην εταιρία σας για µη έκδοση δελτίου αποστολής για
διακίνηση αγαθών εντός του εργοταξίου σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Όπως έχει διευκρινισθεί µε το 1108272/849/0015/18.11.1992 έγγραφό µας,
για τις διακινήσεις υλικών εντός των εργοταξίων δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
αποστολής, δεδοµένου ότι πρόκειται για εσωτερική διακίνηση στον ίδιο
επαγγελµατικό χώρο. Στην περίπτωση που τα έργα εκτελούνται σε µεγάλες
αποστάσεις επί αυτοκινητοδρόµων και δεν είναι συνεχόµενα αλλά διακόπτονται, τότε
απαιτείται δελτίο αποστολής για τη διακίνηση από τον ένα χώρο στον άλλο, δηλαδή
από εργοτάξιο σε εργοτάξιο. Τα προαναφερόµενα ως πραγµατικά περιστατικά
κρίνονται πάντοτε από τον έλεγχο.
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29. 1117272/911/0015/14.3.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών
που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε υποκατάστηµα στο
Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα και στο
οποίο τηρείτε ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών. Ρωτάτε δε αν µπορείτε το
εν λόγω ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών να το ενηµερώνετε σε
ηλεκτρονική µορφή (EXCEL), να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο αυτού για το
υποκατάστηµα και ένα άλλο αντίγραφο αυτού να το αποστέλλετε στο κεντρικό µε
e-mail για την ενηµέρωση των βιβλίων της έδρας.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδοµου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί
βιβλία Γ΄ κατηγορίας µπορεί να τηρεί για το υποκατάστηµά του ηµερήσιο
διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, το πρωτότυπο του οποίου αποστέλλεται στην
έδρα για ενηµέρωση των βιβλίων της.
2.
Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο
επιτηδευµατίας µπορεί να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά µέσα για την τήρηση των
βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, εφαρµόζοντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25 του
Κώδικα αυτού.
3.
Ακόµη µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για τις
οικονοµικές πράξεις του υποκαταστήµατός του, επί µηχανογραφικής τήρησης των
βιβλίων του υποκαταστήµατός του, εκτυπώνει το ηµερήσιο φύλλο συναλλαγών και
αποστέλλει αυτό στην έδρα για την ενηµέρωση των βιβλίων εντός του πρώτου
δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα.
4.
Τέλος στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙ της εγκυκλίου
1075400/528/0015/ΠΟΛ.1225/18.9.2002 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που τα
δεδοµένα των ηµερολογίων του υποκαταστήµατος ή του ηµερήσιου φύλλου
συναλλαγών ενταµιεύονται σε ηλεκτρονικά µέσα, η ενηµέρωση των βιβλίων της
έδρας θα γίνεται µε οποιοδήποτε εφικτό τρόπο (αντίτυπο δισκέτας κ.λ.π.).
5.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο υποκατάστηµά σας µπορείτε να
τηρείτε το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών σε ηλεκτρονική µορφή
(EXCEL), όσον αφορά δε την ενηµέρωση των βιβλίων της έδρας σας, πρέπει από
το υποκατάστηµα να αποστέλλετε σ΄ αυτή µέσα στην οριζόµενη προθεσµία είτε το
εκτυπωµένο ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών είτε δισκέτα στην οποία να
περιέχεται αυτό κ.λ.π. είτε αντίγραφο αυτού µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).

30. 1040274/331/0015/7.7.2006
ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος – Έκδοση φορολογικών στοιχείων για
συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστηµα από την έδρα της
επιχείρησης.
Με την από 20/4/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει ενιαίο
αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος αποτελείται από τρεις επίπεδες αποθήκες και ένα silo.
Επειδή σε µια συγκεκριµένη επίπεδη αποθήκη θα διενεργείται για λογαριασµό τρίτων
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ενσάκιση υποπροϊόντων άλεσης δηµητριακών, ο ενιαίος αυτός χώρος, κατά την
άποψή σας, θα χαρακτηριστεί ως υποκατάστηµα. Ερωτάτε δε: α) αν τα δελτία
αποστολής που θα συνοδεύουν τα εµπορεύµατά σας πρέπει να εκδίδονται από τα
στοιχεία του υποκαταστήµατος ή της έδρας και β) αν µπορούν τα δελτία αποστολής
να είναι του υποκαταστήµατος, ενώ τα σχετικά τιµολόγια να είναι της έδρας.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
αυτού υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή
συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ’ εντολή
της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων.
2.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η ενσάκιση υποπροϊόντων για
λογαριασµό τρίτων σε επαγγελµατική σας εγκατάσταση, δεδοµένου ότι η
δραστηριότητα αυτή είναι παραγωγική, προσδίδει στο χώρο αυτό την έννοια του
υποκαταστήµατος.
3.
Περαιτέρω και µετά απ’ όσα µας διευκρινίσατε µε το από 28/6/2006
συµπληρωµατικό υπόµνηµά σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει ότι, «εφόσον, κατά
την εξαγωγή αγαθών από το Κεντρικό ή τα υποκαταστήµατα παραδίδεται στον
αγοραστή δελτίο αποστολής, επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιµολόγια πώλησης να
εκδίδονται από το λογιστήριο (έδρα) της επιχείρησης» (εγκύκλιος 3/1992 παρ.
12.2.4, έγγραφά µας 1030632/328/0015/14.4.1992,1016585/149/0015/27.3.1995
1036892/301/0015/2.5.2006)
Σηµειώνεται ότι, τα παραπάνω έχουν εφαρµογή για υποκαταστήµατα, στα
οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσµα.

31. 1057051/448/0015/17/7/2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος.
Απαντώντας στην από 19/6/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992)
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της
επιχείρησης επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην οποία ενεργείται
παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 4 του
ίδιου άρθρου και Κώδικα ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων
υποκαταστήµατος:
- Στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, όπως τα εργοτάξια
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, τους χώρους συγκέντρωσης, επεξεργασίας και
µεταφοράς αγροτικών προϊόντων, τις αυτοκινητοτράπεζες και τους προσωρινούς
εκθεσιακούς χώρους. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της
περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήµατος στο
οποίο ανήκουν το αργότερο µέχρι τη δέκατη Πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα
από την έκδοση ή τη λήψη τους, κατά περίπτωση (περίπτωση β’).
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- Στο υποκατάστηµα που βρίσκεται στον ίδιο νοµό και νησί µε την έδρα ή σε
απόσταση µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών
των εγκαταστάσεων αυτών καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές
και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήµατος παρακολουθούνται χωριστά από τα
αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος. Επί τήρησης βιβλίων Γ’
κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταµείο κάθε υποκαταστήµατος. ∆εν
απαιτείται διακεκριµένη παρακολούθηση στα βιβλία της έδρας των συναλλαγών του
υποκαταστήµατος που στεγάζεται στο ίδιο ή σε άλλο συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε
αυτή (περίπτωση γ’).
3. Ακόµη
από
τη
∆ιοίκηση
έχει
γίνει
δεκτό
(έγγραφό
µας
1034145/207/0015/17.3.1997) ότι το κατάλληλα διαµορφωµένο πούλµαν (κινητή
µονάδα) στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές χαρακτηρίζεται ως πρόσκαιρη εγκατάσταση και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει υποχρέωση τήρησης σ’ αυτό βιβλίων υποκαταστήµατος.
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :
α)
Οι κινητές καντίνες οπουδήποτε λειτουργούν (π.χ. λαϊκές αγορές,
µετακινούµενες σε παραλίες, εθνικούς δρόµους κ.λ.π.), οι οποίες σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. συνιστούν
υποκαταστήµατα, εµπίπτουν στην έννοια των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων και
σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4
του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης σ’ αυτές βιβλίων
υποκαταστήµατος.
β) Σηµειώνεται ότι οι καντίνες που λειτουργούν µόνιµα σε συγκεκριµένα
σηµεία χωρίς να µετακινούνται χαρακτηρίζονται και αυτές ως υποκαταστήµατα όχι
όµως προσωρινού χαρακτήρα και υποχρεούνται να τηρούν ιδιαίτερα βιβλία
υποκαταστήµατος εκτός εάν λειτουργούν στον ίδιο νοµό µε την έδρα ή σε απόσταση
µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων από αυτή οπότε δεν τηρούν βιβλία σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
δεν µπορεί να τύχουν εφαρµογής επί των υποκαταστηµάτων (µπάρ, κυλικεία κ.λ.π.)
που λειτουργούν σε πλοία και κατά συνέπεια υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων
υποκαταστήµατος σ’ αυτά.
∆ιευκρινίζεται ότι τα εν λόγω υποκαταστήµατα για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση τήρησης βιβλίων µπορούν να απαλλαγούν από την τήρηση αυτών µε
έγκριση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 9.

32. 1066017/510/0015/20/7/2006
ΘΕΜΑ: Μεταφορά Υποκαταστήµατος.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι Ανώνυµη Εταιρία πελάτης σας
πρόκειται να µετεγκατασταθεί σε νέο τριώροφο κτήριο στο ∆ήµο Αµαρουσίου όπου
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θα συστεγάζεται µε δύο ακόµα επιχειρήσεις του ιδίου οµίλου. Στο νέο αυτό κτήριο θα
µεταφερθεί η έδρα της εταιρίας από το ∆ήµο Ν. Ηρακλείου και το υποκατάστηµα της
που τηρεί αυτοτελή λογιστική από το ∆ήµο του Ν. Φαλήρου, το οποίο θα
λειτουργήσει στο νέο κτήριο σε διαφορετικό χώρο από την έδρα και θα αναπτύξει τις
ίδιες δραστηριότητες. Ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν το υποκατάστηµα αυτό µετά τη
µεταφορά του θα συνεχίσει να τηρεί βιβλία που εξάγουν αυτοτελές λογιστικό
αποτέλεσµα.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας πληροφορούµε τα εξής
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΒΣ το
υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα
τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και εξάγει τελικό αποτέλεσµα το οποίο
ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.
2. Όπως έχει διευκρινιστεί (έγγραφο 1089091/712/3.10.2001) η αλλαγή του
τρόπου εξαγωγής του αποτελέσµατος στην διάρκεια της χρήσης, ούτε προβλέπεται
ούτε µπορεί να αντιµετωπιστεί από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα, καθόσον µε
τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ορίζεται ότι τα υποκαταστήµατα τα
οποία επιλέγουν να εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα, έχουν υποχρέωση να
εξάγουν αυτό για ολόκληρη την χρήση και όχι για τµήµα αυτής, καθότι από τις
ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται διαδικασία εξαγωγής αποτελέσµατος στην
διάρκεια της χρήσης (διενέργεια απογραφής, κ.λπ.).
3. Επίσης, σε περίπτωση µεταφοράς υποκαταστήµατος µε ΟΝ LΙΝΕ σύνδεση
µε την έδρα, επιχείρησης υπόχρεης σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, διευκρινίστηκε
(έγγραφο 1007440/44/17.2.2005) ότι είναι δυνατόν αντί να ανοιχτούν νέες µερίδες
στο βιβλίο αποθήκης της έδρας για το «νέο» υποκατάστηµα που οµοίως συνδέεται
ΟΝ LΙΝΕ µε την έδρα, να συνεχιστεί η ενηµέρωση των µερίδων που ήδη τηρούνται
στο βιβλίο αποθήκης για το «παλαιό» υποκατάστηµα, δηλαδή θεωρείται ίδιο
υποκατάστηµα µε µεταφορά απλώς του τόπου λειτουργίας του.
4. Ενόψει των προαναφερόµενων συνάγεται ότι επί µεταφοράς
υποκαταστήµατος από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό
αποτέλεσµα σε άλλο τόπο, κατά τα αναφερόµενα στο εισαγωγικό τµήµα του
παρόντος, πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τα βιβλία του και να εξάγει αυτοτελές
λογιστικό αποτέλεσµα τουλάχιστον µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η
εταιρία πελάτης σας, έχει το δικαίωµα στο εν λόγω υποκατάστηµά της να µην εξάγει
αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα (αυτοτελή λογιστική) από την έναρξη της επόµενης
διαχειριστικής του περιόδου.

33. 1080945/635/0015/30/11/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του
υποκαταστήµατος επιτηδευµατία.
Απαντώντας στην από 14.9.2006 αίτησή σας σχετικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον
επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή
διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν
εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο,
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απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Τα αγαθά που
αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους µε το
πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου
5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
● Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.
● Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος
προορισµού, όταν δεν συµπίπτει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος ή του
υποκαταστήµατος του αποστολέα και του καταστήµατος του παραλήπτη, κατά
περίπτωση.
3. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου
ή δικαιώµατος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο
επιτηδευµατία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή την εκτέλεση του σκοπού
τους κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιµολόγιο.
4. Τέλος µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. ορίζεται µεταξύ άλλων ότι στο τιµολόγιο αναγράφονται η ηµεροµηνία
έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων, τα στοιχεία της
συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων αποστολής ή
ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των
αγαθών που αφορά το τιµολόγιο. Ως πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων
νοούνται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ.
και η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
5. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων προκύπτει ότι
όταν η έδρα του επιτηδευµατία παραγγέλλει σε προµηθευτή αγαθά για τις ανάγκες
της, τότε στο δελτίο αποστολής και στο τιµολόγιο του προµηθευτή ή στο
συνενωµένο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής αυτού ως διεύθυνση του πελάτη
πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευµατία, οπότε στην
περίπτωση αυτή η εν λόγω αγορά συνιστά αγορά της έδρας του επιτηδευµατία, τα
ίδια δε ισχύουν ανάλογα όταν το υποκατάστηµα του επιτηδευµατία παραγγέλλει σε
προµηθευτή αγαθά για τις δικές του ανάγκες.
Επίσης προκύπτει ότι όταν η έδρα του επιτηδευµατία παραγγέλλει αγαθά σε
προµηθευτή και αυτά διακινούνται µε δελτίο αποστολής αυτού στο οποίο
αναγράφεται ως διεύθυνση του πελάτη η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευµατία
και ως τόπος προορισµού η διεύθυνση του υποκαταστήµατος του επιτηδευµατία,
ενώ στο τιµολόγιο του προµηθευτή ως διεύθυνση του πελάτη αναγράφεται η
διεύθυνση της έδρας του επιτηδευµατία, τότε πρόκειται για αγορά της έδρας του
επιτηδευµατία. Οµοίως όταν το υποκατάστηµα του επιτηδευµατία παραγγέλλει
αγαθά σε προµηθευτή και αυτά διακινούνται µε δελτίο αποστολής αυτού στο
οποίο αναγράφεται ως διεύθυνση του πελάτη η διεύθυνση του υποκαταστήµατος
του επιτηδευµατία και ως τόπος προορισµού η διεύθυνση της έδρας του
επιτηδευµατία, ενώ στο τιµολόγιο του προµηθευτή ως διεύθυνση του πελάτη
αναγράφεται η διεύθυνση του υποκαταστήµατος του επιτηδευµατία, τότε πρόκειται
για αγορά του υποκαταστήµατος του επιτηδευµατία.
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ΑΡΘΡΟ 10 - Πρόσθετα βιβλία.
34. 1106645/807/0015/3.1.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών – Έκδοση α.π.υ. από
γιατρούς που συµβάλλονται µε ασφαλιστικά ταµεία και το ∆ηµόσιο.
Με τη χωρίς ηµεροµηνία αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι γιατρός
καταχωρεί προαιρετικά στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πελάτες του (ασθενείς)
ασφαλισµένους ασφαλιστικών ταµείων, από τους οποίους δεν λαµβάνει ιδιαίτερη
αµοιβή. Για την αµοιβή του εκδίδει προς τα ασφαλιστικά ταµεία θεωρηµένη (όπως
τηλεφωνικά µας διευκρινίσατε) Α.Π.Υ. και ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν έχει
υποχρέωση να αναγράφει στο βιβλίο ασθενών τον α/α και την αξία αυτής κατ΄
εφαρµογή της εγκυκλίου ΠΟΛ.1083/2003.
Επί του θέµατος αυτού σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992), ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των
ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές
υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για
κάθε ασθενή το ονοµατεπώνυµο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή
του.
2.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. µεταξύ άλλων ορίζεται ότι ειδικά οι γιατροί που έχουν συµβληθεί µε το
∆ηµόσιο και µε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαµβάνουν
ιδιαίτερη αµοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισµένους των ταµείων
αυτών, µπορούν να µην καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών αυτών στο βιβλίο
επίσκεψης ασθενών.
3.
Με
την
περίπτωση
στ΄
της
παραγράφου
1
της
1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2-6-2003 Α.Υ.Ο.Ο. ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες που
τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
απαλλάσσονται της θεώρησης µόνο των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ.
στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα
βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ΄ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθµό του
εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η υποχρέωση αναγραφής στο βιβλίο
επίσκεψης ασθενών του α/α και της αξίας της εκδοθείσας απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, καταλαµβάνει µόνο τις αποδείξεις που εκδίδονται αθεώρητες µε βάση
την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, δεδοµένου ότι η υπαγωγή στο µέτρο των αθεώρητων
(για όσους επιτηδευµατίες καταλαµβάνονται από αυτό) είναι υποχρεωτική.
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35. 1098881/697/0015/3.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών
Προϊόντων.
Σε
απάντηση των µε αριθ. πρωτ. 1090843/635/27.9.05 και
1098881/697/19.10.05 εγγράφων σας του Β΄ και Α΄ τµήµατος της ∆/νσής σας
αντίστοιχα, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Το π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34/Α΄ - παλαιός Κ.Φ.Σ.) έπαψε να ισχύει στις 30/6/1992
και αντικαταστάθηκε µε το π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄ - νέος Κ.Β.Σ.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως τέθηκαν και ισχύουν µε την
παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄/2002) (έναρξη ισχύος
από 1.1.2003) και όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002, ο
επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.) για την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότες, όταν αυτά δεν
συνοδεύονται µε ∆ελτίο Αποστολής (∆.Α.), εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής (ή
τηρούν βιβλίο ποσοτικής παραλαβής), αντί της έκδοσης απόδειξης παραλαβής.
Σηµειώνεται ότι για τις παραπάνω παραλαβές µέχρι την 31.12.2002 εκδιδόταν
απόδειξη ποσοτικής παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µη άµεσης έκδοσης του τιµολογίου και εφόσον
δεν είχε προηγηθεί η έκδοση ∆.Α., η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου (ισχύς από1.1.2003 σύµφωνα µε το άρθρο
16 αυτού), στα πλαίσια της απλοποίησης των διατάξεων σχετικά µε την έκδοση
φορολογικών στοιχείων για τις αγορές αγροτικών προϊόντων και της εξοµοίωσής
τους µε τις διατάξεις των λοιπών περιπτώσεων αγοράς-πώλησης αγαθών.
3.
Επίσης, µε την παρ. 3 της ανωτέρω ερµηνευτικής εγκυκλίου (ΠΟΛ.
1271/2002) διευκρινίστηκε ότι: α) για τις επαναλαµβανόµενες αγορές αγροτικών
προϊόντων εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δηλαδή δεν υπάρχει η υποχρέωση, όπως µε τις
προϋσχύσασες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12, έκδοσης στοιχείου
παραλαβής, εφόσον τα αγροτικά προϊόντα συνοδεύονται µε δελτίο αποστολής και β)
ότι καταργήθηκε επίσης επί επαναλαµβανόµενων αγορών αγροτικών προϊόντων, η
υποχρεωτική τήρηση κατάστασης σε µερίδες ανά παραγωγό-πωλητή και
εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
12 του Κ.Β.Σ. και για την περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται δηλαδή η σύνταξη
κατάστασης εφόσον τα δεδοµένα της προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ή όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα
δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ‘ ιδίαν διατάξεις.
4.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, από 1.1.2003 δεν εκδίδεται πλέον απόδειξη
ποσοτικής παραλαβής για τις αγορές αγροτικών προϊόντων, αλλά δελτίο ποσοτικής
παραλαβής (ή τηρείται ως βιβλίο) που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τα λοιπά αγαθά,
χωρίς καµία διαφοροποίηση.
Εποµένως και οι επαναλαµβανόµενες αγορές αγροτικών προϊόντων
αντιµετωπίζονται ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., µε όµοιο
τρόπο µε τις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις όλων των λοιπών αγαθών.
Τέλος το Β΄ τµήµα της ∆/νσής σας, παρακαλείται µε βάση τα διαλαµβανόµενα
ανωτέρω, και ύστερα από συνεννόηση µε την Υπηρεσία µας, εφόσον κριθεί σκόπιµο,
να διατυπώσει εκ νέου το ερώτηµά του αναµορφώνοντας ανάλογα τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 13 της 14/89 Αγορανοµικής διάταξης, επί των οποίων µας
ζητούνται οι απόψεις.

36. 1010672/74/0015/3.3.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών
για ανακύκλωση – Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου
κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών
συσκευών.
Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας µας γνωρίζετε ότι, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.2939/2001 και του π.δ. 117/2004, περί ανακύκλωσης ηλεκτρικών
συσκευών, τα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών (τα οποία ορίζονται από
το ανωτέρω π.δ. ως διακινητές), υποχρεούνται να παραλαµβάνουν τις παλαιές και
άχρηστες συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά αξεσουάρ τηλεφώνων,
ραδιόφωνα κ.λ.π., όπως αναφέρετε), τις οποίες τους παραδίδει ο πελάτης,
προκειµένου να ανακυκλωθούν.
Οι εν λόγω συσκευές απορρίπτονται από τους καταναλωτές σε εµφανώς
σηµατοδοτηµένο δοχείο στο χώρο του καταστήµατος, όπου και παραµένουν ή σε
αποθηκευτικό χώρο αυτού, έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριµένο φορέα
ανακύκλωσης.
Η παραλαβή αυτών, όπως µας διευκρινίσατε, δεν έχει κανένα όφελος για τον
καταναλωτή (δεν καταβάλλεται αµοιβή), ούτε και συνοδεύεται από κάποια αξία
ανταλλαγής.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν κατά την παραλαβή των εν λόγω παλαιών
και άχρηστων συσκευών, απαιτείται η έκδοση κάποιου παραστατικού παραλαβής.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), επί ποσοτικής παραλαβής εµπορευσίµων αγαθών, που δε
συνοδεύονται, µε στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν,
τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο µπορεί να αντικατασταθεί µε
θεωρηµένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
2.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις, για την παραλαβή των παλαιών –
άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ κ.λ.π.), από τα
καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, µε σκοπό την ανακύκλωση αυτών
(σύµφωνα µε το ν.2939/2001 και το π.δ. 117/2004), τις οποίες πελάτες – ιδιώτες των
υπόψη καταστηµάτων απορρίπτουν σε εµφανώς σηµατοδοτηµένα δοχεία εντός του
χώρου του καταστήµατος, δεν απαιτείται να τηρείται από τον παραλαµβάνοντα
επιτηδευµατία το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, ούτε να εκδίδεται για το σκοπό αυτό
θεωρηµένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν
εµπορευµατική αξία και δεν καταβάλλεται γι΄ αυτές καµία αµοιβή στον ιδιώτη –
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πελάτη, που τις απορρίπτει, ούτε προκύπτει έσοδο (πώληση) για την επιχείρηση –
κατάστηµα ηλεκτρικών συσκευών (ζήτηµα σε κάθε περίπτωση πραγµατικό) στην
οποία παραδίδονται και παραµένουν έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριµένο
φορέα ανακύκλωσης, δεδοµένου ότι δε συµπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των
αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

37. 1115017/2151 ΠΕ/Α0012/14/3/2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κ.λπ.
Aναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του ν.2238/1994, το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν
επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται και τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στις
εταιρίες του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194Α') ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
2. Συνεπώς, τα µισθώµατα που καταβάλετε σε εταιρία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης προκειµένου ν' αποκτήσετε µια αυτόµατη βούρτσα πλυσίµατος
αυτοκινήτων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά σας. Επισηµαίνεται ότι το
µηχάνηµα που θα αποκτήσετε θα αποτελέσει πάγιο στοιχείο της επιχείρησής σας
όταν, ως µισθωτής, ασκήσετε το δικαίωµα αγοράς του οπότε και θα περιέλθει στην
κυριότητά σας.
Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αντικείµενο του φόρου είναι η
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από
επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε
αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την περίπτωση γ' του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω
Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 2, η από υποκείµενο στο φόρο χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για
τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν
οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών από άλλον
υποκείµενο στο φόρο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 30
ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον
οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης
και, γενικά, κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα
θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφού 2 του άρθρου
19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόµενη από την
περίπτωση γ' του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η κανονική αξία τους.
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Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να
επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις
υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έγγραφό σας, προτίθεστε να
εγκαταστήσετε στο χώρο της επιχείρησής σας, η οποία συνίσταται σε εµπορία υγρών
καυσίµων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, µια αυτόµατη βούρτσα πλυσίµατος
αυτοκινήτων, την οποία θα αγοράσετε µε. το σύστηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(Ieasing), προκειµένου να παρέχετε δωρεάν υπηρεσίες πλυσίµατος στους
ενδιαφερόµενους πελάτες σας, ανεξαρτήτως αν θα προµηθεύονται καύσιµα από το
πρατήριό' σας.
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή πλυσίµατος αυτοκινήτων
συνιστά παροχή υπηρεσίας που εµπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης γ' του
άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς, σύµφωνα µε την περίπτωση ε' της
παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ιδίου Κώδικα, πρόκειται για υπηρεσία για την
οποία δε θα παρείχετο δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιας
υπηρεσίας από άλλον υποκείµενο στον φόρο. Η εν λόγω υπηρεσία φορολογείται
στην κανονική της αξία.
7. Αναφορικά µε το δικαίωµα έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο30 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), σας γνωρίζουµε ότι, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες από
εσάς προς τους πελάτες σας υπόκεινται σε ΦΠΑ (τιµολόγηση µε ΦΠΑ ή
ιδιοχρησιµοποίηση), έχετε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ της µηνιαίας µίσθωσης µε
το σύστηµα leasing.
Γ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186Ι92) µεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής πλυντηρίου
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων τηρεί βιβλίο εισερχοµένων, στο
οποίο καταχωρεί για κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου και τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του
οχήµατος.
2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου
εισερχοµένων έχει ο επιτηδευµατίας ο οποίος εκµεταλλεύεται πλυντήριο
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών κ.λπ., δηλαδή εκείνος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες
πλυσίµατος αυτοκινήτων, µοτοσικλετών κλπ. έναντι αµοιβής. Εποµένως, εφόσον θα
παρέχετε υπηρεσίες πλυσίµατος αυτοκινήτων (µε αυτόµατη βούρτσα) σε όποιον
πελάτη σας ενδιαφέρεται, πάντοτε δωρεάν, για λόγους προώθησης των πωλήσεών
σας σε καύσιµα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, δεν θα εµπίπτετε στην έννοια του
εκµεταλλευτή πλυντηρίου αυτοκινήτων, οπότε δεν θα έχετε υποχρέωση τήρησης
βιβλίου εισερχοµένων για τις εν λόγω υπηρεσίες.
Σηµειώνεται όµως ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω τελούν υπό τον έλεγχο
της αρµόδιας ∆ΟΥ, η οποία έχει αρµοδιότητα να ελέγξει τα πραγµατικά περιστατικά.
3. Περαιτέρω µε βάση τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο Β' του παρόντος «περί
Φ.Π.Α.», εφόσον η πράξη της δωρεάν παροχής του πλυσίµατος των αυτοκινήτων
υπόκειται σε Φ.Π.Α., εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης ή απόδειξη παροχής
υπηρεσιών στην οποία θα αναγράφεται ότι εκδίδεται ως «απόδειξη αυτοπαράδοσης»
σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του π.δ.186/1992
(Κ.Β.Σ.).
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38. 1020395/165/0015/7.4.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων
από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί µε κερµατοδέκτη.
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε κατά πόσο
είναι δεσµευτικές οι διατάξεις του ΚΒΣ σχετικά µε την τήρηση βιβλίου εισερχοµένων
σε επιχείρηση που εκµεταλλεύεται µηχανήµατα πλυσίµατος και καθαρισµού
αυτοκινήτων που λειτουργούν µε κερµατοδέκτη και φέρουν απαραβίαστο ανεξάρτητο
µετρητή, ο οποίος χρεώνεται µε την εισαγωγή των κερµάτων κατά αύξοντα αριθµό µε
µια µονάδα η οποία αντιστοιχεί σε ορισµένο χρόνο πλυσίµατος τον οποίο αγοράζει ο
πελάτης ανά πενήντα λεπτά του ευρώ κατά την εισαγωγή των κερµάτων στον
κερµατοδέκτη. Επίσης ρωτάτε εάν µπορεί να τύχουν ανάλογης εφαρµογής στη
συγκεκριµένη επιχείρηση οι διατάξεις περί αυτόµατων πωλητών σχετικά µε τον
τρόπο έκδοσης και εµφάνισης των στοιχείων εσόδων.
Απαντώντας στα παραπάνω σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 5 του άρθρου
10 του ΚΒΣ ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών,
µοτοποδηλάτων,
γεωργικών
και
λοιπών
αυτοκινούµενων µηχανηµάτων τηρεί βιβλίο εισερχοµένων, στο οποίο καταχωρεί για
κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία
και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και
εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του οχήµατος. Κατ' εξαίρεση, ο
εκµεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων δεν
αναγράφει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του κατόχου.
Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχοµένων των επιχειρήσεων επισκευής και
συντήρησης γίνεται, όταν το όχηµα εισέλθει και σταθµεύσει στον κύριο χώρο του
συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 21 του ΚΒΣ ειδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του
άρθρου 10 του Κώδικα αυτού τηρούνται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που
ασκείται η σχετική δραστηριότητα.
3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται ότι ο εκµεταλλευτής
πλυντηρίου αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων,
ανεξάρτητα του
τρόπου που λειτουργεί το πλυντήριο, αυτόµατα µε ηλεκτρονικό σύστηµα ή όχι,
υποχρεούται να τηρεί βιβλίο εισερχοµένων, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε
όχηµα η χρονολογία εισόδου και εξόδου, καθώς και ο αριθµός κυκλοφορίας του
οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του οχήµατος.
4. Περαιτέρω σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του
Κ.Β.Σ. οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού
εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν είτε
προς ιδιώτες, είτε προς επιτηδευµατίες.
5. Ενόψει των προαναφεροµένων στην περίπτωση της εκµετάλλευσης
πλυντηρίου αυτοκινήτων λόγω της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου και για τις
συναλλαγές που απεικονίζονται σ΄ αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η έκδοση
αθεώρητων Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση, είτε προς ιδιώτες, είτε προς επιτηδευµατίες,
µε την ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ο αύξων αριθµός και η αξία των
Α.Π.Υ. αυτών, πρέπει να καταχωρείται µέχρι το τέλος της επόµενης από την έκδοσή
τους ηµέρα, στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003).
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Εξαιρετικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, έχει παρασχεθεί η δυνατότητα
έκδοσης Α.Π.Υ. από φ.τ.µ. εφόσον αναγράφουν τον α/α αυτής στο πρόσθετο βιβλίο
(εγκ. 3/1992 παρ. 13.2.2.3).
6.Τέλος στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας επιθυµεί την εκµετάλλευση
αυτόµατου πλυντηρίου αυτοκινήτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έκδοση και
παράδοση στον πελάτη των Α.Π.Υ. (καθώς και η ενηµέρωση του πρόσθετου βιβλίου
σύµφωνα µε τα ανωτέρω), κατά το χρόνο της αγοράς από αυτόν του χρόνου
πλυσίµατος του αυτοκινήτου του που συµπίπτει εν προκειµένω µε το χρόνο
εισαγωγής του κέρµατος στον κερµατοδέκτη για την ενεργοποίηση του αυτόµατου
συστήµατος πλυσίµατος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις των
άρθρων 13 (παρ. 2) και 12 (παρ. 14) του Κ.Β.Σ. (έκδοση της Α.Π.Υ. στο χρόνο που
απαιτείται η αµοιβή για την απόκτηση του δικαιώµατος λήψης των υπηρεσιών).

39. 1035207/288/0015/20/4/2006
ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίου έργων.
Απαντώντας στην από 6-4-2006 αίτησή σας, µε την οποία ζητάτε να σας
πληροφορήσουµε αν για τη θεώρηση βιβλίου έργων για εκσκαπτικό µηχάνηµα
απαιτείται να αναγράφεται σε αυτό ο αριθµός κυκλοφορίας του εν λόγω
µηχανήµατος, σας γνωρίζουµε ότι για το ζήτηµα αυτό ισχύουν όσα αναφέρονται στο
1081964/565/0015/23.9.2005 έγγραφό µας, απαντητικό σε προγενέστερη αίτησή
σας. ∆ηλαδή ότι για τη θεώρηση του πιο πάνω βιβλίου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
δεν απαιτείται µεν η προσκόµιση στη ∆ΟΥ της άδειας κυκλοφορίας του µηχανήµατος
ή αντιγράφου αυτής, πλην όµως στην πράξη θεώρησης του βιβλίου απαιτείται να
αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του µηχανήµατος.

40. 1042611/343/0015/21.6.2006
ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων
για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής
εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή – Υποχρέωση ή
µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που
προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, αντικείµενο της
εταιρίας σας είναι η εισαγωγή και πώληση (χονδρική και λιανική) εµφιαλωµένων
κρασιών και ποτών, µέσω των υποκαταστηµάτων και του εστιατορίου, που
λειτουργούν σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και στη συνέχεια θέτετε τα παρακάτω
ερωτήµατα:
α) Εάν στο νέο υποκατάστηµα της επιχείρησης, το οποίο θα στεγάζεται σε
τριώροφο οίκηµα, θα µπορούν οι πελάτες σας, εφόσον το επιθυµούν, να
καταναλώνουν τα είδη (κρασιά και ποτά), που αγοράζουν λιανικώς από το
κατάστηµα του ισογείου, στο εστιατόριο που λειτουργεί σε άλλο όροφο του ίδιου
κτιρίου και
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β) Εάν µπορούν οι πελάτες σας, που γευµατίζουν στο εστιατόριο, να
καταναλώσουν κρασιά που ανήκουν στην προσωπική τους συλλογή, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
αυτού υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή
συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ’ εντολή
της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η επαγγελµατική εγκατάσταση της
εταιρείας σας που θα στεγάζεται σε τριώροφη οικοδοµή, στο ισόγειο της οποίας θα
λειτουργεί κατάστηµα λιανικής πώλησης και στους άλλους δύο ορόφους θα
λειτουργεί εστιατόριο – καφετέρια, θεωρείται ως ένα ενιαίο υποκατάστηµα,
δεδοµένου αφενός ότι σ’ αυτή διενεργείται παραγωγική και συναλλακτική
δραστηριότητα και αφετέρου ότι την αποκλειστική χρήση αυτής την έχει η εταιρία
σας.
2. α) Σε περίπτωση που επιθυµεί ο πελάτης σας να καταναλώσει είδος που
αγόρασε από το κατάστηµα λιανικής πώλησης που βρίσκεται στο χώρο του
ισογείου, στο εστιατόριο της αυτής επαγγελµατικής εγκατάστασης που βρίσκεται
σε άλλο όροφο του κτιρίου, προς αποφυγή καταλογισµού παράβασης σε
περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος στην επιχείρησή σας από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα των Υπηρεσιών µας, πρέπει κατά το χρόνο έκδοσης της
απόδειξης λιανικής πώλησης (α.λ.π.) να υπενθυµίζετε στον πελάτη σας, είτε
προφορικά ή και µε άλλο πρόσφορο για εσάς τρόπο (π.χ. µε εµφανή ανακοίνωση)
ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάσσει την α.λ.π. που εκδόθηκε για την αγορά του εν
λόγω είδους, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο εστιατόριο.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που ο πελάτης, κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, δεν επιδείξει τη σχετική ΑΛΠ, µε τη δικαιολογία ότι την εγκατέλειψε στο
χώρο του ταµείου ή σε άλλο σηµείο, ή ότι την κατέστρεψε µετά την εξόφληση του
αντιτίµου της αγοράς, η περίπτωση αυτή, ως έχουσα σχέση µε πραγµατικά
δεδοµένα και περιστατικά, όπως είναι λογικό, θα εξετάζεται και θα αξιολογείται
από τα ελεγκτικά όργανα και είναι ευθύνη του επιτηδευµατία να αποδεικνύει τους
ισχυρισµούς του µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
β) Σε περίπτωση που πελάτης του εστιατορίου επιθυµεί, κατά τη διάρκεια του
γεύµατος, να καταναλώσει κάποιο αγαθό (κρασί) που ανήκει στην προσωπική
συλλογή του, εφόσον το συγκεκριµένο είδος δεν είναι εµπορεύσιµο για την
επιχείρησή σας και δε συντρέχουν τα εννοιολογικά γνωρίσµατα της πώλησης
(έλλειψη ανταλλάγµατος ή άλλης παροχής), σκόπιµο είναι να καταχωρούνται (τα
είδη αυτά), σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής
παραλαβής κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ., όπου και θα αναγράφεται και ο σκοπός παραλαβής των αγαθών,
προκειµένου να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Επισηµαίνεται ότι, και η περίπτωση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, εξετάζεται
και εκτιµάται κάθε φορά, από την αρµόδια φορολογική αρχή (∆.Ο.Υ., ΥΠ.Ε.Ε.
κ.λ.π.) κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.
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41. 1044834/363/0015/28.6.2006
ΘΕΜΑ: Εφοδιασµοί αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της χώρας –
Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης.
Με την από 4/5/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι οι εταιρείες ….και.., σε
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών για τους όρους και
προϋποθέσεις της επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών των αεροπορικών
εταιρειών πελατών σας εντός των αεροδροµίων της χώρας, έχουν ιδρύσει από τις 20
Μαΐου 2004 την εταιρεία σας, η οποία ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών,
αποθήκευση καυσίµων και ανεφοδιασµό αεροσκαφών και στην οποία έχουν
αναθέσει από κοινού το ρόλο του παρέχοντος υπηρεσίες στα αεροδρόµια όπου
δραστηριοποιούνται. ∆ηλαδή η εταιρεία σας έχει αναλάβει το ρόλο του Φορέα
Επίγειας Εξυπηρέτησης εντός των εν λόγω αεροδροµίων, εκεί που στο παρελθόν
κάθε µία εταιρεία είχε το δικό της εργολάβο και προσωπικό και τη δική της
εγκατάσταση στα αεροδρόµια για τον εφοδιασµό των αεροσκαφών των πελατών της
αεροπορικών εταιρειών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία σας έλαβε προσφάτως από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την Άδεια του Φορέα Επίγειας Εξυπηρέτησης
επ΄ ονόµατί της πλέον.
Ως συνέπεια αυτής της αλλαγής επέρχονται στην πράξη διάφορες µεταβολές
και τροποποιήσεις σε πρακτικά και νοµικά ζητήµατα. Οι µεταβολές αυτές έχουν να
κάνουν κυρίως µε το γεγονός ότι πλέον τόσο οι χώροι των εγκαταστάσεων των
αεροπορικών σταθµών όσο και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα ανεφοδιαστικά
αυτοκίνητα, οι δεξαµενές αποθήκευσης των καυσίµων και το προσωπικό
εξυπηρέτησης ανήκουν στην εταιρεία σας, σε πλήρη εναρµόνιση µε τις Κοινοτικές
Οδηγίες και όχι πλέον στις εν λόγω εταιρείες εµπορίας. Η κάθε µία από τις εταιρείες
θα αποστέλλει πλέον το καύσιµο ιδιοκτησίας της στον αεροπορικό σταθµό, όπου
στην είσοδο αυτού θα το παραλαµβάνει η εταιρεία σας, προκειµένου το καύσιµο
(αεροπορικό) να αποθηκεύεται και εν συνεχεία η εταιρεία σας να το διαχειρίζεται
εκτελώντας τη διαδικασία ανεφοδιασµού των αεροσκαφών σε συνδυασµό µε τις
υπόλοιπες υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης που έχει συµφωνηθεί να παρέχει στις
εφοδιάστριες εταιρείες (…&….). Σηµειωτέον ότι στα πλαίσια των συµφωνηθέντων µε
τις εταιρείες ..& …… σε άλλα αεροδρόµια θα αποστέλλει καύσιµα αεροπορίας η
…..και σε άλλα η.., αφενός λόγω του περιορισµένου αριθµού ανεφοδιαστικών
εγκαταστάσεων στην επικράτεια και αφετέρου προς επίτευξη οικονοµικών κλίµακας
µε αποτέλεσµα την ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.
Ωστόσο οι φορολογικές αποθήκες, ως και οι αποθήκες ανεφοδιασµού, στις
οποίες πρέπει να αποθηκεύεται το ως άνω καύσιµο, επειδή αυτό τελεί υπό καθεστώς
τράνζιτ, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ανήκουν στις εταιρείες εµπορίας,
δεδοµένου ότι µόνο αυτές δικαιούνται να είναι φορολογικοί αποθηκευτές κατά τον
Τελωνειακό Κώδικα, γιατί µόνον αυτές διαθέτουν σχετική Άδεια Εµπορίας
Αεροπορικών Καυσίµων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία σας, στα πλαίσια της
συµφωνίας παροχής υπηρεσιών αποθηκεύσεως και εξυπηρετήσεως (throughput)
που έχει συνάψει µε τις εταιρείες …και.., έχει παράσχει σε κάθε εταιρεία το δικαίωµα
να ιδρύει στις δεξαµενές ιδιοκτησίας της που ευρίσκονται εντός των µισθωµένων από
αυτή χώρων κάθε αεροδροµίου φορολογική αποθήκη ή αποθήκη ανεφοδιασµού.
Ενόψει της ανωτέρω περιγραφόµενης διαδικασίας και δεδοµένου ότι η
εταιρεία σας υποχρεούται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης, ζητάτε
την ανάλογη εφαρµογή όσων έχουν γίνει δεκτά στο 1004802/57/0015/13.3.2001
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έγγραφο που αφορά παρόµοια περίπτωση. ∆ηλαδή την έκδοση ενός (1)
«συγκεντρωτικού» ∆.Α. σε ηµερήσια βάση για την εξυπηρέτηση των παραδόσεων
καυσίµων του αποθέτη που δραστηριοποιείται σε κάθε αεροδρόµιο (…&….). Με
βάση το ∆.Α. αυτό θα ενηµερώνεται η µερίδα του αποθέτη στο οικείο βιβλίο
αποθήκευσης (εξαγωγής), ενώ οι ελεγκτικές επαληθεύσεις θα διενεργούνται
απρόσκοπτα, αφού όλες οι πρωτογενείς πληροφορίες θα µπορούν να
διασταυρώνονται µε τα ∆.Α. που θα εκδίδονται νοµοτύπως κατά τον Κ.Β.Σ. για την
κάθε παράδοση στα αεροσκάφη και στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές
πληροφορίες (ποσότητα, ώρα, α/α αεροσκάφους, εφοδιάστρια εταιρεία κλπ). Όσον
αφορά δε την εισαγωγή στη µερίδα του αποθέτη, ζητάτε να γίνεται η καταχώρηση µε
ένα δελτίο εισαγωγής ηµερησίως ανά αποθέτη.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. η’ της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.):
•
Ο εκµεταλλευτής χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει (αθεώρητο)
διπλότυπο δελτίο εισαγωγής κατά την εισαγωγή των αγαθών στους αποθηκευτικούς
χώρους, στο οποίο αναγράφει το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση
του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σηµεία συσκευασίας των
αγαθών που αποθηκεύονται και κατά την εξαγωγή τους εκδίδει δελτίο αποστολής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
•
Τηρεί διπλότυπο βιβλίο αποθήκευσης σε µερίδες κατά αποθέτη µε αναγραφή
της διεύθυνσής του και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Σε κάθε µερίδα καταχωρεί τα δεδοµένα
των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθµό του παραστατικού
εσόδων.
2. Ενόψει των ανωτέρω και λαµβανοµένων υπόψη αφενός των ιδιαιτεροτήτων
της υπόψη διαδικασίας εφοδιασµού των αεροσκαφών και του πλήθους αυτών, και
αφετέρου όσων έχουν γίνει δεκτά µε το 1004802/57/0015/13.3.2001 έγγραφο που
αφορά παρόµοια περίπτωση και µε σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την
απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και την εξασφάλιση των φορολογικών
ελεγκτικών επαληθεύσεων κατ΄ αναλογία, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
α) Για την εισαγωγή των καυσίµων στους χώρους αποθήκευσης (δεξαµενές)
της εταιρείας σας να εκδίδεται από αυτή ένα (1) ηµερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο
εισαγωγής ανά αποθέτη – εταιρεία πετρελαιοειδών (… - ….) το αργότερο εντός της
επόµενης ηµέρας από την παραλαβή µε ηµεροµηνία έκδοσης της ηµέρας
παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται εκτός των άλλων οι αριθµοί των ∆.Α. του
αποθέτη µε τα οποία διακινήθηκαν τα καύσιµα τη συγκεκριµένη ηµέρα µέχρι τις
δεξαµενές, διακεκριµένα η ποσότητα που παραλήφθηκε µε κάθε ∆.Α. και το
άθροισµα των ποσοτήτων κατ’ είδος. Με βάση το ηµερήσιο δελτίο εισαγωγής θα
ενηµερώνεται η µερίδα κάθε αποθέτη στο βιβλίο αποθήκευσης ως προς την
εισαγωγή µε µία (1) εγγραφή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Για την εξαγωγή των καυσίµων να εκδίδεται επίσης από την εταιρεία σας,
ένα (1) ηµερήσιο συγκεντρωτικό ∆.Α. ανά αποθέτη – εταιρεία πετρελαιοειδών το
αργότερο εντός της επόµενης ηµέρας από την παράδοση µε ηµεροµηνία έκδοσης
την ηµέρα παράδοσης, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθµοί των ∆.Α. που
εκδίδουν οι αποθέτες – παραλήπτες σε κάθε παράδοση καυσίµου στα αεροσκάφη τη
συγκεκριµένη ηµέρα (.. - …), διακεκριµένα η ώρα παράδοσης που αναγράφεται σε
κάθε ∆.Α., επίσης διακεκριµένα η ποσότητα που παραδόθηκε µε κάθε ∆.Α., καθώς
και το άθροισµα των ποσοτήτων (κατ’ είδος).
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Με βάση το εν λόγω ∆.Α. θα γίνεται η ενηµέρωση της µερίδας κάθε αποθέτη
στο βιβλίο αποθήκευσης ως προς την εξαγωγή µε µία εγγραφή κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις.

42. 1041516/338/0015/26/9/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν
για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή.
Με την από 27.4.2006 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε τον τρόπο
ενηµέρωσης του βιβλίου έργων που τηρείται για αυτοκινούµενο µηχάνηµα έργων
(εκσκαφέα), καθώς και τον τρόπο έκδοσης της σχετικής Α.Π.Υ. στην περίπτωση
π.χ. που η ηµεροµηνία έναρξης του έργου ήταν στις 10.4.2006, η ηµεροµηνία
λήξης του έργου ήταν στις 27.4.2006, η αµοιβή ήταν 200 ευρώ ανά ηµέρα και το
µηχάνηµα εργάσθηκε για 12 µόνο ηµέρες λόγω µεσολάβησης αργιών (Μ.
Παρασκευή, Μ. Σαββάτο κ.λπ.).
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής αυτοκινούµενων µηχανηµάτων
έργων τηρεί για κάθε µηχάνηµα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το
ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή
τη θέση του έργου, το είδος του έργου, το ποσό της αµοιβής που συµφωνείται, τη
χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου. Επί ωριαίας αµοιβής αναγράφεται κάθε
φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης κ’ της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενηµέρωση του πιο πάνω βιβλίου έργων
γίνεται µε την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αµοιβής µε την έναρξη
και λήξη της εργασίας.
3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι όταν η αµοιβή για την
εκτέλεση του έργου συµφωνείται ανά ηµέρα απασχόλησης ή εφάπαξ, τότε στο
βιβλίο έργων πρέπει να καταχωρείται µε την έναρξη του έργου η ηµεροµηνία
έναρξης αυτού, η ηµεροµηνία λήξης του, καθώς και το ποσό της αµοιβής που έχει
συµφωνηθεί για την εκτέλεσή του. Κατά συνέπεια στην περίπτωση του
παραδείγµατος που προαναφέρεται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην υπόψη
αίτησή σας στο βιβλίο έργων έπρεπε να καταχωρηθεί µε την έναρξη του έργου η
ηµεροµηνία έναρξης αυτού (10.4.2006), η ηµεροµηνία λήξης του (27.4.2006) και
το ποσό της αµοιβής για την εκτέλεσή του (200 ευρώ ανά ηµέρα × 12 ηµέρες =
2.400 ευρώ).
Περαιτέρω και επειδή η περίπτωση κατά την οποία η αµοιβή συµφωνείται ανά
ηµέρα προσοµοιάζει µε την περίπτωση κατά την οποία η αµοιβή συµφωνείται ανά
ώρα, το βιβλίο έργων θα µπορούσε εναλλακτικά στο εν λόγω παράδειγµα να
ενηµερωθεί µε τον τρόπο που περιγράφετε στην αίτησή σας. ∆ηλαδή η κάθε
ηµέρα απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται σ’ αυτό µε την έναρξη της
απασχόλησης ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου και ως ποσό αµοιβής που
συµφωνήθηκε να καταχωρείται σ’ αυτό η συµφωνηµένη ηµερήσια αµοιβή, την δε
τελευταία ηµέρα απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται η ηµεροµηνία αυτή
και ως ηµεροµηνία λήξης του έργου.
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4. Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ., σας
γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14
και 15) του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η σχετική απόδειξη
εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής, ή όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί
κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και
την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η Α.Π.Υ. δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν
της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Κατ΄ εξαίρεση, όλα τα
φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή ηµέρα του
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής
περιόδου, εφόσον παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι η Α.Π.Υ. εκδίδεται στο χρόνο που µε
βάση την ειδικότερη συµφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία (ανά ώρα, ανά ηµέρα,
ανά µήνα, ανά ορισµένο πλήθος ηµερών, εφάπαξ κ.λ.π.), δηλαδή στην
περίπτωση όπως αυτή περιγράφεται στην αίτησή σας, στις 27/4/2006.
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. στην Α.Π.Υ., µεταξύ των άλλων, αναγράφεται κατά
συντελεστή Φ.Π.Α. το ποσό της αµοιβής καθώς και το είδος των παρεχόµενων
υπηρεσιών για όσους τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του ιδίου νοµοθετήµατος

43. 1078643/618/0015/28/9/2006
ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών – Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ.
Απαντώντας στην από 7/9/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια’, της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των
ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές
υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά
για κάθε ασθενή το ονοµατεπώνυµο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η
διεύθυνσή του.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 οι
επιτηδευµατίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (µεταξύ των οποίων από 1/1/2003 και το βιβλίο
επίσκεψης ασθενών που τηρούν οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων) απαλλάσσονται
της θεώρησης µόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα πρόσθετα αυτά βιβλία, µε την
υποχρέωση να αναγράφουν σ’ αυτά τον αύξοντα αριθµό και την αξία του
εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.
3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/12.12.02 διευκρινίστηκε ότι, όταν εκδίδεται µία
απόδειξη για περισσότερες από µία επισκέψεις του ίδιου ασθενή ή όταν η αµοιβή
καταβάλλεται κατόπιν συµφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών ή
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οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαµβάνεται αµοιβή από το γιατρό ή
τον οδοντίατρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάµεσα (π.χ.
παρακολούθηση εγκύου µέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό, θεραπεία από
οδοντίατρους κ.λ.π.) εκδίδεται µια ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
µε κάθε είσπραξη ανάλογα αν η αµοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά. Οι
αριθµοί των αποδείξεων και η αξία αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης
ασθενών σ’ όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι εφόσον µεταξύ
γιατρού γυναικολόγου και εγκύου συµφωνείται µία αµοιβή για το σύνολο των
παρεχοµένων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του τοκετού ή άλλης
χειρουργικής επέµβασης (π.χ. απόξυση) που πραγµατοποιείται εκτός της
επαγγελµατικής εγκατάστασης του ιατρού (κλινική), εκδίδονται µία ή περισσότερες
αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των παρεχοµένων
υπηρεσιών (επισκέψεων στο ιατρείο και εκτός αυτού - κλινική), δεδοµένου ότι οι
υπηρεσίες αυτές συνδέονται αναπόσπαστα µεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να
παρασχεθούν διακεκριµένα. Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών στην περίπτωση
αυτή καταχωρούνται οι επισκέψεις που γίνονται στο ιατρείο, καθώς και ο αύξων
αριθµός και η αξία της µιας ή των περισσότερων αθεώρητων αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση όµως που µεταξύ γιατρού γυναικολόγου και
εγκύου υπάρχει συµφωνία για διακριτές αµοιβές, για τις επισκέψεις και τον τοκετό,
τότε για µεν τις επισκέψεις εκδίδονται µία ή περισσότερες αθεώρητες αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών που καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο ως ανωτέρω, για
δε τον τοκετό εκδίδεται θεωρηµένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν
καταχωρείται στο εν λόγω βιβλίο, δεδοµένου ότι η αµοιβή για την υπηρεσία αυτή
δεν αφορά αµοιβή για επίσκεψη στο ιατρείο.

44. 1079599/626/0015/28/9/2006
ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ.
Απαντώντας στην από 11-9-2006 αίτησή σας, αναφορικά µε την ύπαρξη
υποχρέωσης τήρησης ή µη πρόσθετου βιβλίου πελατών από επιτηδευµατία που
αποκλειστικά παρέχει υπηρεσίες περιποίησης νυχιών χεριών και ποδιών
(µανικιούρ-πεντικιούρ) και χρησιµοποιεί ταµειακή µηχανή για την έκδοση
απόδειξης µε την ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σας πληροφορούµε
τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο εκµεταλλευτής κέντρου
αισθητικής τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε µία επίσκεψη το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του
παρέχει, τη χρονολογία επίσκεψής του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής
υπηρεσιών, τον αριθµό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το
ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συµφωνούµενο ποσό, τη
χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.
2.
Περαιτέρω µε την παράγραφο 10.5.5 της Ερµηνευτικής Εγκυκλίου
1118148/936/0015/Εγκ. 3/24-11-1992, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε µεταξύ άλλων ότι ως κέντρα
αισθητικής θεωρούνται εκείνες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον
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καλλωπισµό και γενικά την περιποίηση του σώµατος είτε µε τη χρήση τεχνικών ή
ιατρικών µέσων είτε όχι (πχ. κέντρα αδυνατίσµατος, µεταβολισµού, καλλωπισµού,
παροχής συµβουλών διαίτης, αδυνατίσµατος και παρακολούθησης βάρους,
κέντρα εµφύτευσης µαλλιών κ.λπ.).
3.
Με βάση τα προαναφερόµενα ο επιτηδευµατίας του οποίου το
αντικείµενο εργασιών είναι η περιποίηση νυχιών χεριών και ποδιών, επειδή η
δραστηριότητα αυτή εµπίπτει στην έννοια της περιποίησης του σώµατος,
υποχρεούται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου πελατών της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
4.
Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι
τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. στις εκδιδόµενες
Α.Π.Υ. αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της
αµοιβής αριθµητικώς καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
5.
Εξάλλου µε βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν.1809/1988
οι τηρούντες βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
εκδίδουν τις Α.Π.Υ. µε τη χρήση φορολογικού µηχανισµού του ν.1809/1988.
6.
Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και
1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 µεταξύ των
οποίων και οι επιτηδευµατίες που παρέχουν υπηρεσίες µανικιούρ-πεντικιούρ
(παρ.3 του παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης
ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988
για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των
µηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται
σ’αυτά, καθώς και της θεώρησης µόνο των στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα
τηρούµενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ’ αυτά (τα
πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθµό του εκδοθέντος φορολογικού
στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή του.
7.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον για την συγκεκριµένη
δραστηριότητα ο επιτηδευµατίας είναι υπόχρεος στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου
πελατών για τις υπηρεσίες δηλαδή του µανικιούρ-πεντικιούρ, θα εκδίδει τις Α.Π.Υ.
αθεώρητες χειρόγραφες ή αθεώρητες µηχανογραφικά χωρίς σήµανση από
ΕΑΦ∆ΣΣ για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ’αυτό, θέτοντας επί αυτών
εντύπως ή µε σφραγίδα την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ
ΠΟΛ.1083/2003», και καταχωρώντας τον αύξοντα αριθµό και την αξία αυτών στο
εν λόγω πρόσθετο βιβλίο µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή
τους, µη παρεχοµένης της δυνατότητας έκδοσής τους από απλή Φορολογική
Ταµειακή Μηχανή του ν.1809/1988, λόγω αδυναµίας αποτύπωσης στην τελευταία
περίπτωση, των στοιχείων που αναγράφονται στις Α.Π.Υ. βάσει των
προαναφερόµενων διατάξεων της παρ.4 του παρόντος.
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45. 1089683/722/0015/6/11/2006
ΘΕΜΑ: Κατ΄ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών – Τήρηση βιβλίων και έκδοση
στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Απαντώντας στην από 6/10/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα ή από
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο
«επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει
τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση
βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά
περίπτωση.
2.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται
µεταξύ άλλων ότι εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια
ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί
επιτηδευµατίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται
ένταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού,
καθώς και οι νέοι επιτηδευµατίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους
οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη.
3.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής παιδικού σταθµού, εκπαιδευτηρίου,
σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης
επιχείρησης ή οργανισµού µε χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελµατικής κατάρτισης
τηρεί και µητρώο µαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο, τη
διεύθυνση των µαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το
ποσό που συµφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των µεταφορικών
και των λοιπών δικαιωµάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
4.
Επίσης στην παράγραφο 10.5.2.3 της 3/1992 ερµηνευτικής εγκυκλίου
του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι η τήρηση του προβλεπόµενου µητρώου µαθητών ισχύει
µόνο για τις περιπτώσεις που η παρεχόµενη εκπαίδευση (µάθηµα) λαµβάνει χώρα
σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν την εκπαίδευση (ιδιόκτητες ή
µισθωµένες). Για τις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις
τρίτων (π.χ. επιχειρήσεων πελατών κ.λ.π.) που δεν είναι σχολές, φροντιστήρια
κ.λ.π. ή στο σπίτι των µαθητών (µάθηµα κατ’ οίκον), δεν υπάρχει υποχρέωση
τήρησης µητρώου µαθητών.
5.
Με βάση τα προαναφερόµενα και δεδοµένου ότι για τον ελεύθερο
επαγγελµατία που παρέχει υπηρεσίες εκµάθησης ξένων γλωσσών δεν
προβλέπεται ειδική ένταξη, προκύπτει ότι αυτός κατά την πρώτη διαχειριστική του
περίοδο θα πρέπει να τηρήσει βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ενώ κατά τις
επόµενες διαχειριστικές περιόδους θα πρέπει να τηρήσει βιβλία µε βάση τα
ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου,
κατηγορίας όµως όχι κατώτερης της δεύτερης. Επίσης προκύπτει ότι στην
περίπτωση που ο εν λόγω επιτηδευµατίας διδάσκει ξένες γλώσσες σε δική του
επαγγελµατική εγκατάσταση (ιδιόκτητη ή µισθωµένη), υποχρεούται να τηρεί σ΄
αυτήν µητρώο µαθητών, ενώ στην περίπτωση που διδάσκει τις ξένες γλώσσες
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αποκλειστικά στις οικίες των µαθητών του, δεν υποχρεούται να τηρεί το πρόσθετο
αυτό βιβλίο.
6.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 13 και
19 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδουν θεωρηµένες (από την αρµόδια
∆.Ο.Υ.) αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
7.
Εξάλλου µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και
ΠΟΛ.1082/2003 οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 µεταξύ
των οποίων και οι εκµεταλλευτές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (παρ.3 του
παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του
ν.1809/1988 για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των µηχανογραφικών
στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται σ’αυτά, καθώς και της
θεώρησης µόνο των στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία
και υποχρεούνται να αναγράφουν σ’ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον
αύξοντα αριθµό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της
επόµενης ηµέρας από την έκδοσή του.
8.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τηρείται το µητρώο µαθητών σύµφωνα
µε τα ανωτέρω (παρ.5 του παρόντος), εκδίδονται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά
αθεώρητες Α.Π.Υ. για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ’ αυτό µε την ένδειξη
«ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», ενώ στην περίπτωση που δεν
τηρείται (παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελµατικών εγκαταστάσεων) εκδίδονται οι
ως άνω Α.Π.Υ. θεωρηµένες από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

46. 1091723/742/0015/20/11/2006
ΘΕΜΑ: Τήρηση ή µη βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες
λαµβάνονται επιχορηγήσεις.
Απαντώντας στην από 16/10/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία πρώτης,
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εφόσον πραγµατοποιούν παραγωγικές επενδύσεις
και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεµατικά, υποχρεούνται να τηρούν
βιβλίο επενδύσεων κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές.
2.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης
βιβλίου επενδύσεων έχουν οι επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν παραγωγικές
επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεµατικά και όχι οι
επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαµβάνουν
επιχορηγήσεις.
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Συνεπώς η εταιρεία σας, η οποία επιχορηγείται για επενδύσεις που
πραγµατοποιεί, χωρίς να διενεργεί γι΄ αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή
αποθεµατικά, δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων.

47. 1097580/798/0015/4/12/2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου – Έκδοση φορολογικών
στοιχείων από επιχείρηση εκµετάλλευσης παιδότοπου.
Με την από 3/11/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε επιχείρηση
εκµετάλλευσης παιδότοπου. Επίσης µας γνωρίζετε ότι στην ίδια εγκατάσταση
εκµεταλλεύεστε και ένα κυλικείο µε τραπεζοκαθίσµατα, στο οποίο προσφέρετε
καφέδες, πορτοκαλάδες κ.λ.π. στους θαµώνες καθώς επίσης και έναν αυτόµατο
πωλητή παιχνιδιών, ο οποίος σας έχει παραχωρηθεί µε χρησιδάνειο από άλλη
επιχείρηση, η οποία έχει αναλάβει τον εφοδιασµό του µε παιχνίδια.
Ενόψει των ανωτέρω αφενός ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν έχετε
υποχρέωση να τηρείτε πρόσθετο βιβλίο για την είσοδο των παιδιών και αφετέρου
θέτετε ορισµένα ερωτήµατα αναφορικά µε τον ορθό τρόπο έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων.
Επί των ερωτηµάτων αυτών σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), καθώς και οι υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτού δεν
προβλέπουν την τήρηση κάποιου πρόσθετου βιβλίου ή άλλου ειδικού βιβλίου από
τον επιτηδευµατία που εκµεταλλεύεται παιδότοπο.
2.
Για τα ερωτήµατα υπ΄ αριθµ. 2 και 3, το παρόν µε φωτοαντίγραφο της
αίτησης κοινοποιείται στη ∆.Ο.Υ. Ρεθύµνου προκειµένου να απαντήσει στην
ενδιαφερόµενη ενηµερώνοντας και την Υπηρεσία µας σχετικά, δεδοµένου ότι, τα
διαλαµβανόµενα στη σχετική αίτηση απαιτούν εξέταση των πραγµατικών
συνθηκών λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης προκειµένου να οριοθετηθούν οι
υποχρεώσεις της ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων που
αναφέρονται σ΄ αυτήν (π.χ. τι έχουν συµφωνήσει τα συµβαλλόµενα µέρη για τον
τρόπο εκµετάλλευσης του αυτόµατου πωλητή, προαπαίτηση ή µη του τιµήµατος
για τις υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών κ.λ.π.).
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ΑΡΘΡΟ 11
Αποστολής.

-

∆ελτίο

Αποστολής.

Συγκεντρωτικό

∆ελτίο

48. 1004239/37/0015/14.2.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης ∆.Α., για τη διακίνηση εξοπλισµού από
εταιρεία που αναλαµβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη µουσικών
και θεατρικών εκδηλώσεων.
Με τις παραπάνω σχετικές απαντήσεις σας, µας γνωρίζετε ότι, η εταιρεία σας
µε αντικείµενο δραστηριότητας την ηχητική και φωτιστική κάλυψη µουσικών και
θεατρικών εκδηλώσεων, αναλαµβάνει την τοποθέτηση του απαραίτητου, για την
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, εξοπλισµού (συστήµατα ήχου, φώτα κ.λ.π.),
καθώς και τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Επίσης µας γνωρίζετε ότι, οι παραπάνω αναφερόµενες υποχρεώσεις της
υπόψη εταιρείας προς τον εκάστοτε πελάτη της αναφέρονται και σε σχετικές
συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ τους, καθώς και ότι ο διακινούµενος εξοπλισµός
αποτελείται από µη εµπορεύσιµα είδη της εταιρείας σας, η δε διακίνηση γίνεται µε
Φ.Ι.Χ. ιδιοκτησίας αυτής, ρωτάτε δε εάν για τη διακίνηση του προαναφερόµενου
εξοπλισµού, από την εταιρεία σας στο χώρο που θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση,
είναι δυνατή η µη έκδοση δελτίων αποστολής.
Τέλος, όπως µας διευκρινίζετε µε την από 9/2/2006 αίτησή σας, το ως άνω
ερώτηµα αφορά αποκλειστικά και µόνο την περίπτωση εκείνη που η υπόψη εταιρεία
αναλαµβάνει µε δικά της συνεργεία και τεχνικούς την εγκατάσταση και τη λειτουργία,
υπό µορφή έργου, του διακινούµενου εξοπλισµού και όχι την περίπτωση που
ενοικιάζεται απλά ο εξοπλισµός αυτός χωρίς ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση, για την
οποία υφίσταται υποχρέωση δελτίου αποστολής.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), «∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία: α) σε κάθε
περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό….».
2.
Περαιτέρω,
µε
την
παρ.
11.9.5,
περ.
ε΄,
της
αριθ.1118148/936/3/0015/24.11.1992 της βασικής ερµηνευτικής εγκυκλίου του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µπορεί να µην εκδίδετε δελτίο αποστολής κατά τη
διακίνηση (µε Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και
µηχανηµάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
3.
Κατ΄ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
για
άλλες
παρόµοιες
περιπτώσεις
(έγγραφα
1099297/712/12.9.1996,
1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004) να µην εκδίδονται δελτία
αποστολής για τη διακίνηση µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συστηµάτων
ήχου σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιµοποιούνται για τη διοργάνωση
catering κτλ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγµένα αναγκαία για την εκτέλεση και
διεκπεραίωση των εργασιών τους.
Με βάση τα προαναφερόµενα διευκρινίστηκε επίσης ότι, δεν υφίσταται
υποχρέωση έκδοσης ∆.Α., για τις διακινήσεις των εργαλείων και µηχανηµάτων, από
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τεχνικούς, τα οποία απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του σκοπού τους, υπό τις
εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα µηχανήµατα να είναι στην κυριότητά τους
και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται µε ιδιωτικής χρήση µεταφορικά µέσα της
εταιρείας.
Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαµβάνει τις διακινήσεις µηχανηµάτων µε
µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, που απαιτείται η έκδοση ∆.Α., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
4.
Κατ΄ αναλογία µε τα προαναφερόµενα µπορεί να µην εκδίδετε δελτία
αποστολής, για τις διακινήσεις του ιδιόκτητου εξοπλισµού (ηχητικά και φωτιστικά
συστήµατα, τράσες κ.λ.π. όπως αναφέρετε στην αίτησή σας), που είναι απαραίτητος
και άµεσα συνδεδεµένος µε την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και
χρησιµοποιείται για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη µουσικών και θεατρικών
εκδηλώσεων, προς και από τους τόπους πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων αυτών
και για τα είδη, όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω, µε τις εξής
προϋποθέσεις: α) ότι χρησιµοποιούνται ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα για την διακίνηση
και µεταφορά του εξοπλισµού (όχι ∆.Χ.), β) ο ανωτέρω εξοπλισµός δεν αποτελεί
αντικείµενο εµπορίας, ούτε απλής εκµίσθωσης από την εταιρεία σας στον εκάστοτε
διοργανωτή της εκδήλωσης αλλά µεταφέρεται ως απαραίτητος εξοπλισµός για την
εκτέλεση του όλου έργου της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων και
γ) θα φέρεται επί του αυτοκινήτου κατά την διάρκεια της µεταφοράς του εν λόγω
εξοπλισµού, σχετική σύµβαση για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η οποία έχει
κατατεθεί πριν την διακίνηση του εξοπλισµού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

49. 1120579/942/0015/16.2.2006
ΘΕΜΑ: Αποστολή εµπορευµάτων
φορολογικών στοιχείων.

από

αποθήκη

–

Τόπος

έκδοσης

Σε απάντηση της από 5-12-2005 αίτησής σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992) δεν προβλέπεται ρητά ο τόπος
έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, πλην όµως από τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 11 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του ως άνω Κώδικα προκύπτει ότι το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής ή του
τιµολογίου – δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά κατά την έξοδό τους από το
κατάστηµα, την αποθήκη κ.λ.π. και για όλη τη διαδροµή τους και παραδίδεται µαζί µε
αυτά στον παραλήπτη.
Κατά συνέπεια, στην αναφερόµενη στην σχετική αίτησή σας περίπτωση, δεν
έχει σηµασία ο τόπος εκτύπωσης των ∆Α ή των Τ – ∆Α , εάν δηλαδή αυτά
εκτυπώνονται και σηµαίνονται από Η/Υ που έχει εγκατασταθεί σε άλλο χώρο από
εκείνο του καταστήµατος ή της αποθήκης, αρκεί, σε κάθε περίπτωση, στα εκδιδόµενα
ως άνω φορολογικά στοιχεία, να αναφέρεται ότι η φόρτωση (παράδοση) των αγαθών
γίνεται από την αποθήκη (τόπος αποστολής) µε πλήρη αναγραφή της διεύθυνσής
της, και να αναγράφεται επίσης σ΄ αυτά η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης
αποστολής τουλάχιστον στο πρωτότυπο, µε τετραψήφιο αριθµό χειρόγραφα.
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50. 1120037/938/0015/20.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και µεταφορά χρησιµοποιηµένων ή
ληγµένων µπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.
Με την από 20/12/05 αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας µε την
επωνυµία ……..και διακριτικό τίτλο………, που έχει συσταθεί µε βάση το
ν.2939/2001 και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρησιµοποιηµένων ή ληγµένων
ηλεκτρικών µπαταριών προς ανακύκλωση, έχει αναθέσει σε τρίτη επιχείρηση
υπεργολαβικά τη µεταφορά των µπαταριών αυτών από διάφορα σηµεία εναπόθεσης,
σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις εταιρίας Ρ….A.E.),
προκειµένου στη συνέχεια να µεταφερθούν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Στα
σηµεία εναπόθεσης οι εν λόγω µπαταρίες απορρίπτονται από τους καταναλωτές
χωρίς καµία αµοιβή, αλλά µόνο για λόγους ανακύκλωσης. Κατά την παραλαβή τους
επίσης από τα διάφορα σηµεία, όπως µας διευκρινίσατε, δεν καταβάλλεται καµία
αµοιβή (προς επαγγελµατίες ή ιδιώτες) δεδοµένου ότι, οι χρησιµοποιηµένες ή
ληγµένες µπαταρίες παραλαµβάνονται ως «απορρίµµατα» από τα σηµεία αυτά.
Επίσης µας γνωρίζετε ότι, η επιχείρηση που διενεργεί τη µεταφορά εκδίδει
δελτία αποστολής για τη διακίνηση των εν λόγω µπαταριών και παράλληλα
συµπληρώνει για λογαριασµό της ………Α.Ε. ένα έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων
απόβλητων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατόπιν
των ανωτέρω ερωτάτε εάν η ………Α.Ε. έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού
στοιχείου για την παραλαβή των χρησιµοποιηµένων µπαταριών κατά τα ανωτέρω
από τα διάφορα σηµεία εναπόθεσης ή των ληγµένων µπαταριών από επιχειρήσεις
εµπορίας µπαταριών.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο
αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης
ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό,
καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών για διακίνηση, από µη
υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 31/30.1.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 11.9.4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.1992
του Κ.Β.Σ., έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή
απευθείας σε τρίτο µε εντολή του αγοραστή (τριγωνική πώληση), ο προµηθευτής
αποστέλλει τα αγαθά στον πελάτη του εντολέα του µε δικό του (του προµηθευτή)
δελτίο αποστολής µε την µνεία ότι η αποστολή διενεργείται κατ΄εντολήν και για
λογαριασµό του εντολέα- αγοραστή και µε αναγραφή των στοιχείων του, και στη
συνέχεια εκδίδεται τιµολόγιο από τον αγοραστή προς τον πελάτη- παραλήπτη των
αγαθών, βάσει αντιγράφου του δελτίου αποστολής που του κοινοποιείται από τον
προµηθευτή.
3.
Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο Ε.8457/50
ΠΟΛ.208/29.6.1987
ότι για την πώληση και διακίνηση χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων από πρατήρια υγρών καυσίµων και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
προς τα σηµεία συγκέντρωσης αυτών µπορεί να εκδίδεται κάθε ηµέρα ένα δελτίο
αποστολής µε ειδική γραµµογράφηση που θα περιλαµβάνει διακεκριµένα κατά
πωλητή όλα τα δεδοµένα του δελτίου αποστολής, δηλαδή θα αναφέρονται κατά
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στήλες το ονοµατεπώνυµο πωλητή, η ώρα παραλαβής, ο τόπος παραλαβής, η
ποσότητα αριθµητικώς και ολογράφως. Σηµειώνεται ότι τα ως άνω έχουν γίνει δεκτά
και εφαρµόζονται και για τη µεταφορά αγοραζόµενων παλαιών χαρτιών και
χαρτοκιβωτίων, χρησιµοποιηµένων ελαίων και ελαστικών (έγγραφα Η860/5/8.10.87,
1034252/278/4.5.04, 1072373/136/14.9.04).
4.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ……….Α.Ε. δεν υποχρεούται στην
έκδοση φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιµοποιηµένων και
ληγµένων ηλεκτρικών στηλών, δεδοµένου ότι η παραλαβή και διακίνηση αυτών
γίνεται από τρίτη επιχείρηση «εργολάβο» που έχει αναλάβει το έργο αυτό. Κατ΄
αναλογία των εφαρµοζοµένων στην περίπτωση της τριγωνικής πώλησης (ΠΟΛ
31/10.1.1987), η επιχείρηση που διενεργεί τη µεταφορά οφείλει να αναγράφει στα
εκδιδόµενα δελτία αποστολής ότι η διακίνηση διενεργείται κατ΄εντολήν και για
λογαριασµό της …….. Α.Ε.
Αυτονόητο είναι ότι δελτία αποστολής µε το αντίστοιχο περιεχόµενο πρέπει να
εκδίδονται και από την επιχείρηση που διενεργεί τη διακίνηση από τους χώρους
δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις P….. A.E.) προς το εξωτερικό.
5.
Τέλος, η επιχείρηση που διενεργεί τη µεταφορά των ληγµένων ή
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών εργολαβικά, δύναται να εκδίδει ένα δελτίο
αποστολής ηµερησίως σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο Ε.8457/50
ΠΟΛ.208/29.6.1987 (κατ΄ αναλογία, αφού δεν πρόκειται για πώληση εν προκειµένω
– ζήτηµα πραγµατικό), αντί ενός από κάθε σηµείο παραλαβής µπαταριών, σε
συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ 31/1987.

51. 1120124/937/0015/8.3.2006
ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιµων υλικών – Τρόπος έκδοσης
φορολογικών στοιχείων.
Με την από 20/12/2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη µας τα εξής:
Η εταιρεία σας ασχολείται µε τη περισυλλογή ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτί,
αλουµίνιο, πλαστικό, χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια κ.τ.λ.), τα οποία τα
προµηθεύεστε από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δηµόσιες υπηρεσίες. Η παραλαβή των
ανωτέρω υλικών γίνεται από οχήµατα της εταιρείας σας, µέσα από ειδικά δοχεία τα
οποία έχουν τοποθετηθεί σε σηµεία που σας έχουν υποδείξει οι προµηθευτές σας.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάτε εάν για τη διακίνηση και γενικά για τη
διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιµων υλικών µπορείτε να εκδώσετε ένα
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ανά δροµολόγιο, αντί για το δελτίο αποστολής που
εκδίδετε για κάθε ξεχωριστό σηµείο αποκοµιδής ανά δροµολόγιο.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Για τη διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιµων υλικών που αναφέρετε
στη σχετική αίτησή σας και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων,
µπορείτε να εφαρµόζετε ανάλογα τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση µε την
εγκύκλιο Ε 8457/50/ΠΟΛ. 208/29.6.1987 και µε τα έγγραφα Η 860/5/8.10.1987 και
1034252/278/0015/4-5-2004 (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουµε), για τη
συγκέντρωση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, παλιών χαρτιών – χαρτοκιβωτίων και
χρησιµοποιηµένων ελαίων αντίστοιχα, καθόσον η περίπτωσή σας παρουσιάζει όµοια
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χαρακτηριστικά µε τις ανωτέρω αναφερόµενες, εφαρµόζοντας βέβαια και τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τίθενται µε την εγκύκλιο και τα έγγραφα που
προαναφέρθηκαν.

52. 1002535/23/0015/20.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου
κτιρίου.
Με την από 11/1/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας, που τηρεί
βιβλίο αποθήκης, εισέφερε τον κλάδο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Α.Ε.
«……………..», η οποία ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν τηρεί βιβλίο
αποθήκης. Η εισφορά πραγµατοποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.2166/1993, η σχετική
δε λογιστική κατάσταση συντάχθηκε στις 31/8/2005 και η εισφορά εγκρίθηκε στις
30/12/2005 από τη ∆/νση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Κατόπιν αυτού ζητάτε να σας γνωρίσουµε: α) αν η εταιρεία σας, καθώς και η
απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία υποχρεούνται ή µη σε τήρηση βιβλίου αποθήκης
και υπό ποιες προϋποθέσεις και β) αν υφίσταται για την εταιρεία σας υποχρέωση
έκδοσης δελτίων αποστολής για τα αγαθά του κλάδου που εισέφερε, λαµβανοµένου
υπόψη ότι και οι δύο εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα ) στεγάζονται στο ίδιο
κτίριο.
Επί των ερωτηµάτων αυτών σας γνωρίζουµε τα εξής:
A) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου
9 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) ορίζεται ότι σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων η νέα
εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων
του Κώδικα αυτού που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που
µετασχηµατίστηκαν.
Περαιτέρω στο κεφάλαιο Β΄ της εγκυκλίου 1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9-51995, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την αντιµετώπιση θεµάτων που
ανακύπτουν κατά το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του ν.2166/1993,
αναφέρεται µεταξύ των άλλων ότι εάν η µετατραπείσα ή συγχωνευθείσα επιχείρηση
ή αυτή που απορροφήθηκε από Α.Ε. ή ΕΠΕ ή αυτή που εισέφερε κλάδο ή τµήµα
αυτής σε Α.Ε. είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και η νέα εταιρεία που
προέκυψε από το µετασχηµατισµό ή αυτή που απορρόφησε άλλη επιχείρηση, κλάδο
ή τµήµα υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης από το χρόνο σύνταξης του
ισολογισµού µετασχηµατισµού (έναρξη φορολογικής – διαχειριστικής περιόδου νέας
εταιρείας).
2. Με βάση τα προαναφερόµενα και λαµβανοµένου υπόψη ότι η εταιρεία σας
που εισέφερε τον κλάδο τηρούσε βιβλίο αποθήκης και η απορροφώσα εταιρεία
υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον κλάδο που απορρόφησε από το
χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή
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υπάρχει, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του κλάδου που
απορροφήθηκε.
3. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.2166/1993
ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες
επιχειρήσεις µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού θεωρούνται ως
διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται
µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
Επίσης
στην
παράγραφο
1
του
άρθρου
2
της
εγκυκλίου
1039799/10359/ΠΟΛ.1080/5-4-1994, µε την οποία κοινοποιήθηκαν ορισµένες
διατάξεις του ν.2166/1993, αναφέρεται µεταξύ των άλλων ότι σε περίπτωση
εισφοράς κλάδου ή τµήµατος από λειτουργούσα επιχείρηση σε ανώνυµη εταιρεία οι
πράξεις που θα λάβουν χώρα µετά το χρόνο σύνταξης της απογραφής (και της
λογιστικής κατάστασης) και οι οποίες θα αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο ή το
τµήµα, θα παρακολουθούνται σε διακεκριµένους λογαριασµούς στα βιβλία της
εισφέρουσας τον κλάδο ή το τµήµα επιχείρησης, προκειµένου να µεταφερθούν µε
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ή το τµήµα
ανώνυµης εταιρείας.
4. Με βάση τα παραπάνω η απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία, η οποία έχει
υποχρέωση να τηρεί βιβλίο αποθήκης από το χρόνο σύνταξης της λογιστικής
κατάστασης, δεν θα τηρήσει από το χρόνο αυτό δικό της βιβλίο αποθήκης, αλλά οι
συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις κ.λ.π.) που διενεργούνται από την εταιρεία σας από
το χρόνο αυτό µέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης και αφορούν τον κλάδο που
εισφέρθηκε παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας σας. Τα ως άνω
δεδοµένα του βιβλίου αποθήκης θα µεταφερθούν συγκεντρωτικά σε βιβλίο αποθήκης
της απορροφώσας εταιρείας, το οποίο πρέπει να αρχίσει να τηρείται από την
ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου.
5. Όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης ή µη από την εταιρεία σας βιβλίου
αποθήκης από 1/1/2006, σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδά της των
χρήσεων 2004 και 2005 από την πώληση των δικών της αγαθών, όπως αυτά
προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία. ∆ηλαδή δεν θα ληφθούν υπόψη τα
ακαθάριστα έσοδα του κλάδου που εισέφερε τα οποία πραγµατοποιήθηκαν από το
χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης και µετά, καθόσον αυτά θεωρείται ότι
πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας.
Επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου που εισέφερε
τα οποία
πραγµατοποιήθηκαν από την έναρξη της χρήσης 2005 µέχρι το χρόνο σύνταξης της
λογιστικής κατάστασης δεν θα αναχθούν σε ετήσια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 παρ. 7 του Κ.Β.Σ., επειδή η διαχειριστική περίοδος της εταιρείας σας και
µετά την εισφορά του κλάδου συνεχίζει να είναι δωδεκάµηνη.
6. Τέλος και όσον αφορά τη δυνατότητα παύσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. από την
απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία κατά την επόµενη χρήση εκείνης εντός της οποίας
θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση του κλάδου, σας πληροφορούµε (έπειτα και από
ανταλλαγή απόψεων για το θέµα αυτό µε το Ειδικό Νοµικό Γραφείο Φορολογίας) ότι
προς τούτο θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω εταιρείας από την
πώληση αγαθών τα οποία πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση εντός της οποίας
ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του κλάδου (χωρίς αυτά να αναχθούν σε ετήσια) και
της προηγούµενης.
Β) Έκδοση ή µη ∆ελτίου Αποστολής.
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Αναφορικά µε το ερώτηµά σας, για το εάν υφίσταται για την εταιρεία σας
υποχρέωση έκδοσης ∆.Α. για τα αγαθά του κλάδου που εισέφερε, δεδοµένου ότι και
οι δύο εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα) στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, σας
γνωρίζουµε ότι, εφόσον δεν υπάρχει φυσική διακίνηση των προϊόντων, επειδή οι δύο
εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα) στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, µπορεί να µην
εκδοθεί δελτίο αποστολής.

53. 1011348/83/0015/20.2.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση
κτηνοτροφικών προϊόντων
προς πώληση, από Ν.Π.Ι.∆. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Απαντώντας στην από 3-2-2006 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν έχουν το
δικαίωµα µη έκδοσης ∆.Α. τα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
απαλλάσσονται από τη φορολογία των γεωργοκτηνοτροφικών τους εισοδηµάτων
(όπως αναφέρεται στην αίτηση), όταν διακινούν προς τις βιοµηχανίες γάλατος, γάλα
και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα προς πώληση µε δικά τους µεταφορικά µέσα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), το ∆ηµόσιο και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο µη επιτηδευµατίας, οι
επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες
αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί, υποχρεούνται µόνο στην έκδοση, υποβολή και
διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό. Τα πρόσωπα
αυτά, εκτός από το ∆ηµόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο
εισοδήµατος θεωρούνται επιτηδευµατίες µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν
τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
2. Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ίδιου ως
άνω νοµοθετήµατος, τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία
αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευµατία λόγω πώλησης ή
για να πωληθούν για λογαριασµό τους.
3. Ενόψει των ανωτέρω, τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
υποχρεούνται να εκδίδουν ∆.Α. σε κάθε περίπτωση που διακινούν αγαθά µε σκοπό
την πώληση σε επιτηδευµατίες, ανεξάρτητα εάν φορολογούνται ή όχι τα σχετικά
εισοδήµατα που αποκτούν από την πώληση των αγαθών αυτών, ή εάν υπάγεται ή
όχι στο Φ.Π.Α. η παράδοσή τους, δεδοµένου ότι, το ∆.Α. σ’ αυτήν την περίπτωση
είναι από τα στοιχεία που η υποχρέωση έκδοσής τους κατονοµάζεται ρητά από τις
διατάξεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παρ.1 του παρόντος.

54. 1027678/227/0015/31.3.2006
ΘΕΜΑ: Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να
έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια.
Με την από 23/2/2006 αίτησή σας και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που
µας παρασχέθηκαν (…….), µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας αποτελεί εταιρία ενός
οµίλου εταιριών που ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία χρωµάτων που
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προορίζονται για χρήση από εµπορικά πλοία και ότι συχνά διενεργούνται τριγωνικές
πωλήσεις στις οποίες η δική σας επιχείρηση τιµολογεί ηµεδαπούς πελάτες της για
παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται από αλλοδαπούς προµηθευτές της (επίσης
εταιρίες του οµίλου σας) στα πλοία τους που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Οι
παραπάνω προµηθευτές της επιχείρησής σας παραδίδουν και τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα παράδοσης –διακίνησης µε την παράδοση των αγαθών στο
πλοίο, αποστέλλοντας στην επιχείρησή σας αντίτυπα αυτών µε την υπογραφή του
εκπροσώπου του πλοίου, προκειµένου να βεβαιωθεί η παραλαβή των αγαθών. Στη
συνέχεια, η επιχείρηση σας προβαίνει στην τιµολόγηση των πελατών της,
βασιζόµενοι στα αποσταλέντα αντίτυπα των εγγράφων παράδοσης- διακίνησης
αγαθών. Κατόπιν των ανωτέρω ρωτάτε εάν τα αντίγραφα των ως άνω παραστατικών
διακίνησης που σας αποστέλλουν οι προµηθευτές δύνανται να είναι µε τη µέθοδο της
ηλεκτρονικής σάρωσης του ειδώλου (αντίγραφα µέσω scanner), καθώς και εάν
υποχρεούστε να παραδίδετε τέτοια αντίγραφα στην έδρα των πελατών σας µαζί µε
τα τιµολόγιά σας.
Απαντώντας στα ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως
ερµηνεύτηκαν µε την παράγραφο 2.1.1 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 µε τις
διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των
επιτηδευµατιών που ασκούν δραστηριότητα µέσα στην Ελληνική Επικράτεια.
2.
Περαιτέρω, µε την εγκύκλιο Σ384/17 ΠΟΛ.31/30.1.1987 η οποία εξακολουθεί
να ισχύει (παρ.11.9.4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992) ρυθµίστηκε η «τριγωνική
πώληση», δηλαδή η αποστολή αγαθών σε τρίτο λόγω πώλησης κατ΄ εντολή και για
λογαριασµό του αγοραστή.
3.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον οι παραδόσεις των αγαθών γίνονται
από αλλοδαπούς προµηθευτές στα πλοία που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, δεν έχει
εφαρµογή η ανωτέρω εγκύκλιος ως προς τις υποχρεώσεις των προµηθευτών σας
που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Η εταιρία σας δύναται να τιµολογεί την πώληση των
αγαθών µετά την παράδοσή τους, για ελεγκτικούς δε λόγους πρέπει να τίθενται
υπόψη των ελεγκτικών οργάνων οποιαδήποτε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία της
παράδοσης- παραλαβής των αγαθών. Συνεπώς, η µορφή και το µέσο που
παραλαµβάνετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα δεν ασκεί επίδραση από την
άποψη της φορολογίας βιβλίων και στοιχείων. Για τον παραπάνω λόγο η επιχείρησή
σας µπορεί να αποδέχεται αντίγραφα των παραπάνω υπογεγραµµένων
αποδεικτικών της παράδοσης παραστατικών µε τη µέθοδο της σάρωσης (scanner),
µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ή µη, ή µέσω τηλεοµοιοτυπικού µέσου κ.λ.π., και
µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να τα διαβιβάζει περαιτέρω στην αγοράστρια πλοικτήτρια
επιχείρηση, εφόσον της ζητηθεί από την τελευταία.

55. 1012860/105/0015/31.3.2006
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων.
Σε απάντηση της από 8.2.2006 αίτησής σας, η οποία υποβλήθηκε ύστερα
από καταλογισµό παράβασης στην εταιρία σας για µη έκδοση δελτίου αποστολής για
διακίνηση αγαθών εντός του εργοταξίου σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Όπως έχει διευκρινισθεί µε το 1108272/849/0015/18.11.1992 έγγραφό µας,
για τις διακινήσεις υλικών εντός των εργοταξίων δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
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αποστολής, δεδοµένου ότι πρόκειται για εσωτερική διακίνηση στον ίδιο
επαγγελµατικό χώρο. Στην περίπτωση που τα έργα εκτελούνται σε µεγάλες
αποστάσεις επί αυτοκινητοδρόµων και δεν είναι συνεχόµενα αλλά διακόπτονται, τότε
απαιτείται δελτίο αποστολής για τη διακίνηση από τον ένα χώρο στον άλλο, δηλαδή
από εργοτάξιο σε εργοτάξιο.
Τα προαναφερόµενα ως πραγµατικά περιστατικά κρίνονται πάντοτε από τον
έλεγχο.

56. 1035126/282/0015/17.4.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση
εµπορευµάτων, για δειγµατισµό και πιθανή πώληση.

διακίνησης

Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία µας ότι, η
επιχείρησή σας εδρεύει στην Αθήνα και έχει αντικείµενο εργασιών πώληση και
επισκευή ωρολογίων. Κατά περιόδους, όπως αναφέρετε, επισκέπτεστε τους πελάτες
σας (επιτηδευµατίες) σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, µε σκοπό το δειγµατισµό και
την πιθανή πώληση των εµπορευµάτων σας.
Περαιτέρω ρωτάτε, ποια τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία, στην περίπτωση
που προαναφέρεται.
Σε σχέση µε τα παραπάνω αναφερόµενα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/92
(Κ.Β.Σ.), όπως ερµηνεύτηκαν µε την παρ. 11γ΄ της Εγκυκλίου 3/24.11.1992, δελτίο
αποστολής, µεταξύ άλλων, εκδίδεται από τον επιτηδευµατία και σε κάθε άλλη
περίπτωση που γίνεται διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε
σκοπό π.χ. διακίνηση αγαθών για δειγµατισµό κ.λπ.
2.
Με βάση τα ανωτέρω, για τη συγκεκριµένη διακίνηση (από Αθήνα σε
επαρχιακές πόλεις) πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής της επιχείρησης, επ’
ονόµατι του υπαλλήλου που πραγµατοποιεί τη διακίνηση, στο οποίο θα αναγράφεται
εκτός των άλλων ο σκοπός της διακίνησης «δειγµατισµός και πιθανή πώληση»,
καθώς και η γεωγραφική περιοχή (π.χ. Μακεδονία), που θα πραγµατοποιηθεί ο
δειγµατισµός.
3.
Σε περίπτωση πώλησης των αγαθών κατά τη διάρκεια του δειγµατισµού, προς
πελάτη σας επιτηδευµατία, εκδίδεται από τον υπάλληλο – πωλητή δελτίο αποστολής
– τιµολόγιο πώλησης επ’ ονόµατι της πωλήτριας επιχείρησης, στο οποίο θα
αναφέρεται το δελτίο αποστολής µε το οποίο διακινήθηκαν τα αγαθά και στο οποίο
αναγράφετο ως σκοπός διακίνησης «δειγµατισµός και πιθανή πώληση».
Σηµειώνεται ότι, µολονότι από τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1γ
(τελευταίο εδάφιο), δεν επιτρέπεται η έκδοση ∆.Α. και στη συνέχεια για την ίδια
συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου ∆.Α. µε στοιχείο αξία, στην προκειµένη
περίπτωση δικαιολογείται η περιγραφόµενη διαδικασία, εφόσον αποδεδειγµένα
πρόκειται για δύο διακεκριµένες πράξεις , που για κάθε µία ξεχωριστά πρέπει να
εκδοθεί ∆.Α., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση δε λαµβάνει
χώρα και διακίνηση αγαθών.
4.
Σε περίπτωση που ο πελάτης σας επιλέξει να αγοράσει ορισµένα από τα
δειγµατιζόµενα είδη, για τα είδη που θα επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της
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επιχείρησής σας, θα εκδοθεί από τον υπάλληλό σας «αντίστροφο» δελτίο
αποστολής.
Τέλος, εάν δεν επιτευχθεί πώληση, η επιστροφή των δειγµάτων στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα πραγµατοποιηθεί µε το αρχικό δελτίο αποστολής
του δειγµατισµού.

57. 1036892/301/0015/2.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το
υποκατάστηµα, από την έδρα της επιχείρησης – Έκδοση φορολογικών
στοιχείων που αφορούν πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου.
Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία µας ότι,
εταιρία που έχει έδρα το Αγρίνιο διατηρεί υποκατάστηµα στη Λευκάδα, του οποίου το
αντικείµενο εργασιών είναι διαφορετικό από εκείνο της έδρας και η δραστηριότητα
του υποκαταστήµατος, όπως αναφέρετε, επιτρέπεται να ασκείται µόνο από αυτό.
Στη συνέχεια θέτετε τα εξής ερωτήµατα: α) εάν µπορεί να εκδίδονται τα
φορολογικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος από την
έδρα και σε ποιες περιπτώσεις, β) εάν µπορεί το υποκατάστηµα να µην εκδίδει
δελτία αποστολής για αγαθά που διακινούνται από αυτό και γ) εάν το υποκατάστηµα
προβαίνει σε πώληση αγαθών για λογαριασµό τρίτου ή σε παροχή υπηρεσιών έναντι
προµήθειας, ποιο το είδος των φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται.
Σε σχέση µε τα παραπάνω ερωτήµατά σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει (εγκύκλιος
3/1992 παρ. 12.2.4) ότι, «εφόσον, κατά την εξαγωγή αγαθών από το Κεντρικό ή τα
υποκαταστήµατα παραδίδεται στον αγοραστή δελτίο αποστολής, επιτρέπεται τα
αντίστοιχα τιµολόγια πώλησης να εκδίδονται από το λογιστήριο της επιχείρησης».
2. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν προβλέπεται
ρητά ο τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όµως από το συνδυασµό των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου Κώδικα
προκύπτει ότι, το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά, µε
την έξοδό τους από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε όλη τη διαδροµή και
παραδίδεται στον παραλήπτη αυτών.
3. Με την 1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12.6.1992 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι,
επιτρέπεται η συµπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούµενη της έκδοσης
ηµέρα, για τις προγραµµατισµένες συναλλαγές της επόµενης, χωρίς να θίγεται η
αρχή της ενιαίας αρίθµησης (µπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο
τέλος της ηµέρας από την ίδια σειρά).
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, το δελτίο
αποστολής συνοδεύει πάντοτε τα αγαθά κατά την έξοδο αυτών από τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, µπορεί όµως να εκδοθεί από άλλη εγκατάσταση της
αυτής επιχείρησης π.χ. από την έδρα, µε την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση,
θα αναφέρεται ότι η φόρτωση των αγαθών (παράδοση) γίνεται από το
υποκατάστηµα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης), θα αναγράφεται ως ηµεροµηνία
έκδοσης η ηµέρα της παράδοσης (ανεξάρτητα αν η εκτύπωση – προετοιµασία έγινε
την προηγούµενη ηµέρα) και θα τίθεται η ώρα µε την παράδοση ή την έναρξη της
αποστολής.
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Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρµογή για υποκαταστήµατα, στα
οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσµα.
5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως
αυτές ερµηνεύτηκαν µε την παράγραφο 12.13 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, η
εκκαθάριση είναι σύνθετο φορολογικό στοιχείο αξίας και µε την έκδοσή της
διακανονίζονται οι ακόλουθες σχέσεις:
α) πώληση αγαθών για λογαριασµό τρίτου
β) επεξεργασία για λογαριασµό τρίτου
γ) αγορά αγαθών για λογαριασµό τρίτου και
δ) λήψη υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτου.
Σηµειώνεται ότι, από τις ως άνω διατάξεις του Κ.Β.Σ. και την ερµηνεία αυτών,
δεν προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για λογαριασµό τρίτου, έναντι προµήθειας.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις, σε περίπτωση που διενεργούνται
πωλήσεις αγαθών για λογαριασµό τρίτου, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να
εκδίδονται ως εξής:
α. Ο αντιπροσωπευόµενος – εντολέας, αποστέλλει τα προς πώληση αγαθά
στον αντιπρόσωπο µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ως σκοπός
«πώληση για λογαριασµό µου».
β. Ο αντιπρόσωπος για κάθε πώληση (χονδρική ή λιανική) εκδίδει δικά του
φορολογικά στοιχεία (όχι του εντολέα).
γ. Από τον αντιπρόσωπο εκδίδεται για το διακανονισµό των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων εκκαθάριση.

58. 1043417/345/0015/8.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισµού,
αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου µηχανικού.
Με την παραπάνω σχετική αίτησής σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία
µας από τη ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, µας γνωρίζετε ότι ασκείται το
επάγγελµα του αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού και για την εκτέλεση των
εργασιών σας διακινείτε µε το επαγγελµατικό σας Ι.Χ. τον απαραίτητο εξοπλισµό
(τρίποδα, γεωδαιτικό σταθµό, κάτοπτρα και άλλα συναφή όργανα, καθώς και
σιδερένια πασσαλάκια, σφυριά, µετροταινίες και λοιπά εργαλεία, όπως αναφέρετε). Ο
παραπάνω εξοπλισµός είναι κυριότητάς σας και τα είδη αυτού δεν είναι
εµπορεύσιµα.
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας, που σχετίζεται µε την έκδοση στοιχείου διακίνησης
(δελτίο αποστολής), για τη µεταφορά του προαναφερόµενου εξοπλισµού, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παρ. 11.9.5, περ. ε’ της 1118148/936/3/0015/24.11.1992
βασικής ερµηνευτικής εγκυκλίου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µπορεί να µην
εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση (µε Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους
τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και µηχανηµάτων για την εκτέλεση και
διεκπεραίωση των εργασιών τους.
2.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
για
άλλες
παρόµοιες
περιπτώσεις
(έγγραφα
1099297/712/12.9.1996,
1033935/213/30.4.1997,
1054826/371/15.6.1999,
114473/1381/30.1.2004
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1088004/745/17.12.2004 και 1073510/492/12.9.2005) να µην εκδίδονται δελτία
αποστολής για τη διακίνηση εργαλείων, µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων,
συστηµάτων ήχου, σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιµοποιούνται για τη
διοργάνωση catering κλπ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγµένα αναγκαία για την
εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών των επιτηδευµατιών που τα
χρησιµοποιούν, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα µηχανήµατα να
είναι στην κυριότητά τους ή στην αποκλειστική χρήση τους και β) οι διακινήσεις
αυτών να διενεργούνται µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεών
τους.
Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαµβάνει τις διακινήσεις µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, δεδοµένου ότι στην περίπτωση
αυτή απαιτείται η έκδοση ∆.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
3. Με βάση τα προαναφερθέντα, στη συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να µην
εκδίδεται δελτίο αποστολής για τη διακίνηση του τοπογραφικού εξοπλισµού, που
είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των εργασιών σας (τρίποδα, γεωδαιτικός σταθµός,
κάτοπτρα και άλλα συναφή όργανα, καθώς επίσης και σιδερένια πασσαλάκια,
σφυριά, µετροταινίες και λοιπά εργαλεία), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ότι
είναι πάγιος εξοπλισµός κυριότητάς σας, β) ότι δεν πρόκειται για εµπορεύσιµα είδη
και γ) ότι η διακίνηση γίνεται µε το δικό σας ιδιωτικής χρήσης επαγγελµατικό
αυτοκίνητο.

59. 1059446/462/0015//10.7.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση πάγιου
εξοπλισµού, από εταιρεία που αναλαµβάνει την οργάνωση
εκδηλώσεων και δεξιώσεων σε ιδιωτικούς χώρους.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας µας γνωστοποιείτε ότι, η εταιρία σας
έχει αντικείµενο εργασιών την οργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων σε διάφορους
ιδιωτικούς χώρους. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η ως άνω εταιρία
µεταφέρει πάγιο εξοπλισµό όπως τραπέζια, καθίσµατα, τραπεζοµάντιλα, πιάτα,
µαχαιροπίρουνα και διάφορα παρεµφερή είδη απαραίτητα για τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων µε δικά της µεταφορικά µέσα. Τέλος ρωτάτε εάν για την καθηµερινή
µεταφορά του ως άνω περιγραφόµενου πάγιου εξοπλισµού, απαιτείται η έκδοση
δελτίου αποστολής.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 11.9.5 της αριθµ. 3/1992
ερµηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), µπορεί να µην εκδίδεται ∆ελτίο
Αποστολής κατά τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και
µηχανηµάτων, για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
για
άλλες
παρόµοιες
περιπτώσεις
(έγγραφα
1099297/712/12.9.1996,
1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004, 1088004/754/17-12-2004) να µην
εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση µηχανολογικού εξοπλισµού,
µηχανηµάτων,
συστηµάτων
ήχου,
σκηνικών,
διαφόρων
σκευών
που
χρησιµοποιούνται για τη διοργάνωση catering πάγιου εξοπλισµού που
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χρησιµοποιείται για στολισµούς κοινωνικών εκδηλώσεων κτλ, εφόσον αυτά είναι
αποδεδειγµένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους και
εφόσον πληρούνται και οι λοιποί όροι της διοίκησης που αναφέρονται στα έγγραφα
αυτά.
Επισηµαίνεται όµως ότι η απαλλαγή αυτή δεν καταλαµβάνει τις διακινήσεις µε
µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, όπου απαιτείται η έκδοση ∆.Α., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
2.
Κατ’ αναλογία µε τα προαναφερόµενα µπορεί να µην εκδίδετε δελτία
αποστολής για τις διακινήσεις και µεταφορές του πάγιου εξοπλισµού που είναι
απαραίτητος και άµεσα συνδεδεµένος µε την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σας,
προς και από τους τόπους διοργάνωσης δεξιώσεων και λοιπών εκδηλώσεων και για
είδη όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο εισαγωγικό µέρος του
παρόντος µε τις απαραίτητες όµως προϋποθέσεις :
α) ότι χρησιµοποιούνται ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα για την διακίνηση και µεταφορά
του εξοπλισµού και
β) ο ανωτέρω εξοπλισµός δεν αποτελεί αντικείµενο εµπορίας ούτε εκµίσθωσης από
µόνος του από την εταιρεία σας στον παραγγέλοντα τη δεξίωση και κατά
συνέπεια δεν εισπράττετε γι’ αυτόν ιδιαίτερο τίµηµα.

60. 1059701/472/0015/13.7.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α.
Με την ανωτέρω σχετική σας αίτηση, µας γνωρίζετε ότι αλιέας ενταγµένος
στο ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α. επιθυµεί να πωλεί πλανοδίως τα αλιεύµατά του, σε
ιδιώτες, σε σηµεία που θα σταθµεύει το αυτοκίνητό του. Ρωτάτε δε να
πληροφορηθείτε εάν απαιτείται να εκδίδεται για τις πωλήσεις αυτές κάποιο
φορολογικό παραστατικό.
Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992) δεν
υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, µε εξαίρεση το δελτίο
αποστολής, στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν, οι αγρότες
και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.
2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του
νόµου αυτού.
2. Σύµφωνα άλλωστε µε το άρθρο 11 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. τα πρόσωπα της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ίδιου κώδικα εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον
διακινούν οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή µέσω τρίτων, για
επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο.
Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής µόνον όταν τα διακινούν
µε δηµόσιας χρήσης µεταφορικά µέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.
3. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Κώδικα ο επιτηδευµατίας που
τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο
λογαριασµό …… εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης…...
4. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, ο αλιέας αγρότης του ειδικού καθεστώτος (θέµα πραγµατικό) έχει υποχρέωση να εκδίδει µόνο
δελτία αποστολής στην περίπτωση που διακινεί τα αλιεύµατά του µε ∆.Χ. αυτοκίνητα
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µε σκοπό την πώληση, (απευθείας ή µέσω τρίτων), επεξεργασία ή συσκευασία. Για
την λιανική πώληση αυτών πλανοδίως σε σηµεία που θα σταθµεύει το Ι.Χ.
αυτοκίνητό του µε το οποίο τα διακινεί, δεν έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών
στοιχείων.
Η 14η ∆/νση (Φ.Π.Α.) που κοινοποιείται το παρόν µε φωτοτυπία της υπόψη
αίτησης παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

61. 1062373/486/0015/17.7.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειµµάτων κατά
την παραλαβή εµπορευµάτων (υγρών καυσίµων).
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε πρατήριο
υγρών καυσίµων. Κατά την παράδοση των καυσίµων από τις εταιρίες
πετρελαιοειδών, όπως αναφέρετε, παρουσιάζεται έλλειµµα στην παραδοθείσα
ποσότητα ήτοι παραδίδεται µικρότερη ποσότητα της αναγραφόµενης στο σχετικό
∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο.
Στη συνέχεια ρωτάτε πως πρέπει να απεικονίζεται, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις
του Κ.Β.Σ., στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία η περίπτωση που προαναφέρεται.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως
έχει
γίνει
δεκτό
από
τη
∆ιοίκηση
(έγγραφά
µας
1071320/532/0015/5.7.96, 1088793/960/0015/14.11.03 και 1066288/418/26.9.2005),
στις περιπτώσεις που παραλαµβάνονται εµπορεύµατα (υγρά καύσιµα στην
προκειµένη περίπτωση) από προµηθευτές και διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείµµατα,
κρίνεται σκόπιµο, κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων και µετά την καταµέτρηση
ή τη ζύγισή τους, να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (και εποµένως
και στα στοιχεία που συνενώνονται µε στοιχεία διακίνησης) η ακριβής ποσότητα ή το
ακριβές βάρος αυτών. Στη συνέχεια µε βάση την πραγµατικά παραδοθείσα
ποσότητα και για την τακτοποίηση της ανακύπτουσας διαφοράς, πρέπει να εκδοθεί
από τους προµηθευτές (εταιρίες πετρελαιοειδών) πιστωτικό τιµολόγιο, στο οποίο θα
αναγράφεται η πραγµατική αιτιολογία έκδοσής του.
2.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται να εκδίδεται για την παραλαβή των
εµπορευµάτων (καυσίµων) από τον παραλήπτη θεωρηµένο δελτίο ποσοτικής
παραλαβής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως
ισχύει, µε τη σηµείωση ότι πρόκειται για παραλαβή αγαθών µε διαφορετική ποσότητα
από την αναγραφόµενη στα φορολογικά στοιχεία παράδοσής τους και παράλληλη
µνεία του αριθµού και της ηµεροµηνίας έκδοσής τους. Το πρώτο αντίγραφο του
δελτίου ποσοτικής παραλαβής παραδίδεται στον προµηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια
εκδίδει πιστωτικό τιµολόγιο σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.
3.
Τέλος, σηµειώνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές ως αναγόµενες σε πραγµατικά
γεγονότα εξετάζονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
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62. 1060219/474/0015/31.8.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία ΄΄παροχής υπηρεσιών΄΄
διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις µαζικής εστίασης (γαµήλιες
συνεστιάσεις κ.λ.π.).
Με την παραπάνω σχετική αίτηση µας γνωρίζετε ότι, διατηρείτε επιχείρηση µε
κύρια δραστηριότητα την «παροχή υπηρεσιών» διατροφής (catering), αναλαµβάνετε
δε την παροχή αυτή και σε εκδηλώσεις µαζικής εστίασης (γαµήλιες συνεστιάσεις
κ.λ.π.), για τις οποίες (εκδηλώσεις) καταρτίζονται ιδιωτικά συµφωνητικά µεταξύ της
επιχείρησής σας και του εκάστοτε πελάτη, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως αναφέρετε.
Στη συνέχεια ρωτάτε: α) εάν µπορείτε να τιµολογείτε τους πελάτες σας βάσει
λίστας των παρευρισκοµένων ατόµων σε κάθε εκδήλωση, η οποία συνυπογράφεται
από τον πελάτη και φυλάσσεται στο αρχείο σας ως δικαιολογητικό σε περίπτωση
φορολογικού ελέγχου, καθώς επίσης εάν η λίστα αυτή υπόκειται ή όχι σε θεώρηση
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και β) εάν στο δελτίο αποστολής µε το οποίο διακινούνται τα
αγαθά, που απαρτίζουν το εκάστοτε µενού, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας
προς το χώρο της εκδήλωσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι ποσότητες σε κιλά ή
τεµάχια των ως άνω αγαθών ή µπορεί να αναγράφονται τα µενού, όπως αυτά
περιγράφονται στο σχετικό συµφωνητικό (π.χ. 56 µενού Νο 3).
Ενόψει των προαναφερόµενων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Καταρχήν, η Υπηρεσία µας δεν είναι δυνατό να εκφράσει οποιαδήποτε επί
της ουσίας άποψη επί των διαλαµβανοµένων στην αίτησή σας, επειδή η υπόθεση
χρήζει διερεύνησης πραγµατικών περιστατικών. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητο, να απευθυνθείτε στη ∆.Ο.Υ. που υπάγεστε προσκοµίζοντας και τις
σχετικές συµβάσεις που καταρτίζετε µε τους πελάτες σας (αντισυµβαλλόµενους), η
οποία είναι αρµόδια, αφού εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά, καθώς και τις
συνθήκες πραγµατικής άσκησης της δραστηριότητάς σας, να σας παράσχει, εάν
συντρέχει περίπτωση, οδηγίες για την ορθή αντιµετώπιση του όλου θέµατος.
Ειδικότερα εξεταστέος είναι ο τρόπος τιµολόγησης των συναλλαγών, που
περιγράφετε στην αίτησή σας, ο οποίος συναρτάται µε το περιεχόµενο της εκάστοτε
συµφωνίας µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών και των τυχόν ειδικότερων όρων
αυτής, όπως αναγράφονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό που καταρτίζεται µεταξύ της
εταιρίας σας και του εκάστοτε πελάτη σας ( π.χ. µπορεί στο συµφωνητικό να
προβλέπεται κάποιο κατώτατο όριο, όσον αφορά τον αριθµό των παρευρισκοµένων
ατόµων στην εκδήλωση, βάσει του οποίου θα τιµολογηθεί ο πελάτης ακόµα και εάν
το πλήθος των προσερχόµενων υπολείπεται του οριζοµένου ελαχίστου αριθµού).
2. Ανεξάρτητα όµως από τα προαναφερόµενα, όσον αφορά το πρώτο
ερώτηµά σας διευκρινίζεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης κατάστασης παρευρισκοµένων
ατόµων, προκειµένου να τιµολογούνται οι συγκεκριµένες συναλλαγές και σε
περίπτωση που τηρείτε τέτοια κατάσταση, αυτό εξυπηρετεί την οργανωτική
λειτουργία της επιχείρησής σας και δεν απαγορεύεται.
3. Όσον αφορά τα δελτία αποστολής, που εκδίδετε για τη διακίνηση των
αγαθών από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας στους εκάστοτε χώρους που
πραγµατοποιούνται οι ως άνω εκδηλώσεις, στο περιεχόµενο αυτής πρέπει να
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αναφέρεται πέραν των άλλων στοιχείων, που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., το είδος των αγαθών που διακινούνται, κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του Κώδικα αυτού.
Ακόµη, σκόπιµο είναι στο δελτίο αποστολής επιπλέον να αναφέρονται και οι
µερίδες των µενού (όπως αυτό περιγράφεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό), που
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη ποσότητα των διακινούµενων αγαθών, προκειµένου
να υπάρχει συµφωνία µε το εκδιδόµενο στοιχείο αξίας (τιµολόγιο πώλησης ή α.λ.π.)
και για την εξυπηρέτηση των ελεγκτικών επαληθεύσεων κατά το φορολογικό έλεγχο.
4.Τέλος, πέραν των αναφεροµένων τονίζεται ότι, στα φορολογικά στοιχεία
αξίας (τιµολόγιο, α.λ.π.), όπου απαιτείται η αναγραφή του είδους των αγαθών, η
περιγραφή αυτού δεν αναπληρώνεται από το περιεχόµενο του συµφωνητικού.

63. 1076329/595/0015/14.9.2006
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση αγαθών εισαγόµενων από χώρα της Ε.Ε., µε παράδοση σε
παραλήπτη – τρίτο εντός Ελλάδας κατ’ εντολήν και για λογαριασµό του
αρχικού εισαγωγέα.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά µε το
νοµότυπο ως προς τον τρόπο διακίνησης και τιµολόγησης εµπορευµάτων, τα οποία
παραδίδονται κατ’ εντολήν της επιχείρησής σας από τον προµηθευτή σας –
επιχείρηση χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία), µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών
(courier), απευθείας σε πελάτες σας (επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα), χωρίς
αυτά να έρχονται στις εγκαταστάσεις σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4-4-1995, για τη
διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης,
από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά
θα παραδοθούν κατ΄ εντολή και για λογαριασµό του πελάτη (αρχικού ΄΄εισαγωγέα΄΄)
σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:
α)
Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό
παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ και
καλύπτει τη διακίνηση από το σηµείο εισόδου στη χώρα µας µέχρι το σηµείο
παράδοσης.
β)
Το δελτίο αποστολής της µεταφορικής ή διαµεταφορικής επιχείρησης,
το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εντολή και για λογαριασµό του αρχικού ΄΄εισαγωγέα΄΄
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιό µας Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.87.
γ)
Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προµηθευτή (π.χ. τιµολόγιο
κ.λ.π.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα
στοιχεία του τελικού παραλήπτη – τρίτου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, επάγγελµα
και διεύθυνση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης – τρίτος, κατά την παραλαβή
των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις
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διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται
στον προµηθευτή (αρχικό ΄΄εισαγωγέα΄΄).
Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, καθώς
και το εκδιδόµενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ΄, εκδίδεται
τιµολόγιο (όχι τιµολόγιο – δελτίο αποστολής), από τον αρχικό ΄΄εισαγωγέα΄΄, στον
πελάτη του (παραλήπτη – τρίτο), σ΄ ένα µήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων
(δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1185/1998 διευκρινίστηκε ότι όταν παραλαµβάνονται
αγαθά κατ΄ εντολή του προµηθευτή ή τρίτου απευθείας από επιχείρηση της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, συνοδευόµενα µε τα στοιχεία του αλλοδαπού (τριγωνική
παραλαβή), πρέπει ο παραλήπτης – τρίτος να εκδίδει θεωρηµένο δελτίο ποσοτικής
παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του
ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προµηθευτή ή εντολέα, ανεξάρτητα
εάν τα αγαθά παραλαµβάνονται λόγω αγοράς ή για επεξεργασία ή πώληση για
λογαριασµό τρίτου ή για οποιαδήποτε άλλη νόµιµη αιτία.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα εφόσον στα στοιχεία (τιµολόγια, δελτία
αποστολής, άλλα παραστατικά) του αλλοδαπού προµηθευτή σας αναγράφονται
εκτός των άλλων και τα στοιχεία των παραληπτών πελατών σας, αυτά νοµότυπα
αποτελούν τα συνοδευτικά στοιχεία για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής επικράτειας
και παράδοση των αγαθών στους πελάτες σας και κατά συνέπεια για τις τριγωνικές
αυτές συναλλαγές εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1γ και 2
(ανωτέρω) του παρόντος.
3.
Ενόψει των ανωτέρω δεν παρέχεται δυνατότητα µη έκδοσης δελτίου
ποσοτικής παραλαβής από τον παραλήπτη των αγαθών (πελάτη του αρχικού
εισαγωγέα), όπου απαιτείται αυτό στις περιπτώσεις που προαναφέρονται και δεν
αναιρείται η υποχρέωσή του αυτή από το γεγονός ότι, από τα συνοδευτικά στοιχεία
του αλλοδαπού προµηθευτή, καθώς και τα έγγραφα µεταφοράς, προκύπτουν το
είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινήθηκαν.

64. 1075372/588/0015/19.9.2006
ΘΕΜΑ: Πώληση αγαθών και παραµονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για
φύλαξη.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με την ερµηνευτική εγκύκλιο του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), 3/1992 (παρ. 12.2.2)
διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση πώλησης αγαθών, όταν γίνεται παράδοση αυτών
(τίθενται στη διάθεση του αγοραστή), χωρίς αυτά να αποµακρύνονται από τις
εγκαταστάσεις του πωλητή, στις οποίες παραµένουν για διαφύλαξη κ.λ.π., πρέπει να
εκδίδεται κατά το χρόνο της παράδοσης τιµολόγιο – δελτίο αποστολής (όχι απλό
τιµολόγιο), στο οποίο πρέπει να γίνεται σαφής µνεία ότι τα συγκεκριµένα αγαθά
παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του πωλητή, όπου και παραµένουν για
συγκεκριµένο λόγο.
Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την αποστολή των αγαθών από τις
εγκαταστάσεις του πωλητή, στον αγοραστή, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο,
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εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και ο αριθµός του αρχικού παραστατικού, που
εκδόθηκε κατά την παράδοση.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ορισµένοι πελάτες της
επιχείρησής σας, αγοράζουν εµπορεύµατα και επιθυµούν αυτά να παραµείνουν στις
εγκαταστάσεις σας για φύλαξη, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου. Στο αρχικά
εκδοθέν τιµολόγιο – δελτίο αποστολής πρέπει να αναγράφετε ότι τα πωληθέντα
αγαθά παραµένουν για φύλαξη στις εγκαταστάσεις σας. Στη συνέχεια και κάθε φορά
που αποστέλλετε αγαθά στους πελάτες σας ή σε τρίτους κατ’ εντολή αυτών, πρέπει
να εκδίδετε δελτίο αποστολής, στο οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να αναγράφετε
τα στοιχεία του τιµολογίου – δελτίου αποστολής καθώς και το ότι τα εµπορεύµατα
αυτά αποστέλλονται από φύλαξη. Τα εµπορεύµατα αυτά θεωρούνται για την
επιχείρησή σας «εµπορεύµατα τρίτων» για δε τους πελάτες σας «εµπορεύµατα σε
τρίτους» και παρακολουθούνται ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλίων που
τηρούνται.
Τέλος σηµειώνουµε ότι, η ανωτέρω σχέση ως εξαρτώµενη απόλυτα από
πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα, κρίνεται τελικά από το φορολογικό έλεγχο ως
προς την ύπαρξη ή µη τυχόν άλλων υποχρεώσεων (π.χ. τήρηση ή µη του
πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης σε περίπτωση φύλαξης των αγαθών µε αµοιβή
κ.λ.π.).

65. 1085916/672/0015/26.9.2006
ΘΕΜΑ: Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές –
Φορολογικές Υποχρεώσεις.
Απαντώντας στο 998/6-4-2006 υπόµνηµά σας, το οποίο µας διαβιβάστηκε από
το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και όσον αφορά τα ζητήµατα που θίγονται σ΄ αυτό και
άπτονται των αρµοδιοτήτων µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Α. Κ.Β.Σ.
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών
αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές
αγορές εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., εκτός αν πρόκειται για
ΑΕ. ή Ε.Π.Ε., οι οποίες εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή αγρότες
του ειδικού καθεστώτος. οι οποίοι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του
Κ.Β.Σ.
2.Περαιτέρω
στην
παράγραφο
2.1.2.1
του
άρθρου
2
της
1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 ερµηνευτικής εγκυκλίου του ν. 3052/2002
αναφέρεται ότι ως πωλητής στις κινητές λαϊκές αγορές θεωρείται ο επιτηδευµατίας
εκείνος που έχει λάβει σχετική άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις
άδειες αυτές.
3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του
ίδiου Κώδικα, ο επιτηδευµατίας εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε περίπτωση
διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
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Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι αγρότες και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις
που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν
έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς
του νόµου αυτού και διακινούν
οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή µέσω τρίτων, για
επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασµό
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού.
4. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι ο πωλητής οπωρολαχανικών
προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές που διαθέτει τη σχετική άδεια, ανεξάρτητα αν
αγοράζει ή παράγει τα προϊόντα που πουλάει, εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία
βιβλίων του Κ.Β.Σ., εκτός βέβαια αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., οι οποίες
εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
οι οποίοι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. και κατ’ επέκταση δεν
υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Υποχρεούται όµως στην
έκδοση δελτίων αποστολής, όταν διακινεί τα προϊόντα αυτά προς και από τις λαϊκές
αγορές, κατά τα αναφερόµενα στις παραπάνω διατάξεις.
Συνεπώς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο ρυθµίζει επαρκώς τις υποχρεώσεις
τόσο των πωλητών οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές όσο και
τις διακινήσεις των προϊόντων αυτών από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό
ως προς την έκδοση στοιχείων διακίνησης, όταν διακινούν τα εν λόγω προϊόντα
προς και από τις λαϊκές αγορές ή άλλο τόπο, είτε αυτοί έχουν την ιδιότητα του
επιτηδευµατία είτε είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
Β. Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν Φ.Π.Α. στις
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, εφόσον οι πωλήσεις αυτές δεν
πραγµατοποιούνται από δικό τους κατάστηµα.
Με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 διευκρινίστηκε ότι στην
περίπτωση που αγρότης διαθέτει τα αγροτικά προϊόντα παραγωγής του σε λαϊκές
αγορές, δεν θεωρείται ότι οι πωλήσεις αυτές πραγµατοποιούνται από κατάστηµα, και
κατά συνέπεια και για τις πωλήσεις αυτές δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις εισροές των αγροτών του ειδικού καθεστώτος
επιστρέφεται από το ∆ηµόσιο µε εφαρµογή κατ΄ αποκοπή συντελεστών στα
ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
παραγωγής τους προς άλλους υποκείµενους στο φόρο. Για τις πωλήσεις που
πραγµατοποιούνται στις λαϊκές αγορές, δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή και
συνεπώς δεν δίνεται επιστροφή µε τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές.
Σε περίπτωση που οι αγρότες διακινούν προϊόντα που δεν είναι δικής τους
παραγωγής, ενεργούν ως έµποροι και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).
Η ΥΠ.Ε.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο του
υποβληθέντος υποµνήµατος, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.
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66. 1076730/601/0015/19.10.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε υποχρέωση έκδοσης ή µη δελτίου αποστολής για
διακινήσεις
πάγιου
εξοπλισµού
(γεωτρύπανου),
καθώς
και
γεωτρητικών δειγµάτων (σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, βράχων,
υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για
έλεγχο ποιότητας.
Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας, καθώς και όσα τηλεφωνικά µας
διευκρινίσατε, µας γνωστοποιείτε ότι, η εταιρία σας µε αντικείµενο δραστηριότητας
γεωτεχνικά έργα ερευνών υπεδάφους, εκτελεί γεωτρητικές και γεωτεχνικές εργασίες
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Για τις διακινήσεις του παγίου εξοπλισµού, µε δικά σας µεταφορικά µέσα, όπως
αναφέρετε, που χρησιµοποιείτε για την εξόρυξη και λήψη των γεωτρητικών
δειγµάτων (ενός ερπιστριοφόρου γεωτρυπάνου µετά του µηχανολογικού του
εξοπλισµού) στα εργοτάξια των πελατών σας, όπου και προβαίνετε στη λήψη των ως
άνω δειγµάτων, ζητάτε την απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής.
Επίσης, την απαλλαγή από την έκδοση δελτίων αποστολής ζητάτε (µε την από
3/10/2006 αίτησή σας) για τις διακινήσεις των δειγµάτων (σκυροδέµατος, αδρανών
υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους, όπως αναφέρετε), από τα
εργοτάξια των πελατών σας στα εργαστήρια της εταιρίας σας, για έλεγχο ποιότητας.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α.1. Σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), «∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία: α) σε κάθε
περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό….».
2.
Περαιτέρω,
µε
την
παρ.
11.9.5,
περ.
ε΄,
της
αριθ.1118148/936/3/0015/24.11.1992 της βασικής ερµηνευτικής εγκυκλίου του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µπορεί να µην εκδίδετε δελτίο αποστολής κατά τη
διακίνηση (µε Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και
µηχανηµάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
3.
Κατ΄ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
για
άλλες
παρόµοιες
περιπτώσεις
(έγγραφα
1099297/712/12.9.1996,
1054826/371/15.6.1999, 1114473/1381/30.1.2004, 1004239/37/14.2.2006) να µην
εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση µηχανολογικού εξοπλισµού,
µηχανηµάτων,
συστηµάτων
ήχου
σκηνικών,
διαφόρων
σκευών
που
χρησιµοποιούνται για τη διοργάνωση catering κτλ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγµένα
αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
Με βάση τα προαναφερόµενα διευκρινίστηκε επίσης ότι, δεν υφίσταται
υποχρέωση έκδοσης ∆.Α., για τις διακινήσεις των εργαλείων και µηχανηµάτων, από
τεχνικούς, τα οποία απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του σκοπού τους, υπό τις
εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα µηχανήµατα να είναι στην κυριότητά τους
και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα
της εταιρείας.
Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαµβάνει τις διακινήσεις µηχανηµάτων µε
µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, που απαιτείται η έκδοση ∆.Α., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
4.
Κατ’ αναλογία των προαναφεροµένων µπορεί να µην εκδίδονται δελτία
αποστολής για τις διακινήσεις του ιδιόκτητου πάγιου εξοπλισµού (ενός γεωτρυπάνου
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µετά του µηχανολογικού του εξοπλισµού), που είναι απαραίτητος και άµεσα
συνδεδεµένος µε την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας σας και χρησιµοποιείται για
την εξόρυξη και λήψη γεωτρητικών δειγµάτων, προς και από τα εργοτάξια των
πελατών σας, µε τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται ήτοι α) ο ανωτέρω
αναφερόµενος εξοπλισµός να είναι στην κυριότητά σας και β) να διακινείται µε
ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα της εταιρίας σας.
Β.
Περαιτέρω, όσον αφορά τη διακίνηση των γεωτρητικών δειγµάτων, που
αναφέρονται στην υπόψη αίτηση (βράχων, σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, υλικών
εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.), από τα εργοτάξια των πελατών σας στο εργαστήριο
της εταιρίας σας για έλεγχο ποιότητας, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής,
γιατί τα διακινούµενα προς εξέταση για έλεγχο ποιότητας προαναφερόµενα δείγµατα,
δε συµπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των
οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.)(έγγραφά
µας 1069439/475/0015/4.8.1999 και 1105562/889/0015/26.11.2001).
Σηµειώνουµε όµως ότι, το εµπορεύσιµο ή µη των προαναφερόµενων υλικών,
ως ζήτηµα πραγµατικό, κρίνεται τελικά από τα αρµόδια, κατά περίπτωση,
φοροελεγκτικά όργανα.

67. 1076573/600/0015/20.10.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d.,
playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση
videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, η επιχείρησή
σας έχει αντικείµενο εργασιών την ενοικίαση d.v.d., pIaystation, βιντεοκασετών κ.λπ.,
(videoclub), και προτίθεσθε να αποστέλλετε τα ως άνω ενοικιαζόµενα είδη στα σπίτια
των ενοικιαστών -ιδιωτών.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε εάν κατά την αποστολή των d.v.d., playstation,
βιντεοκασετών κ.λπ. ειδών, απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/92), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία, σε κάθε
περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
Επί πλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και
νοµοθετήµατος, στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφεται και ο σκοπός
της διακίνησης.
2. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
Κ.Β.Σ., το δελτίο αποστολής συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής
και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
3. Επίσης, σύµφωνα µε την περίπτωση στ' της παραγράφου 11.9.5. της
αριθµ. 3/24.11.1992 ερµηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., µπορεί να µην εκδίδεται
δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση φαγητών στα σπίτια των καταναλωτών
(ιδιωτών). Λόγω της ιδιοµορφίας των διακινήσεων αυτών, µπορεί να συνοδεύονται
τα φαγητά αυτά µόνο µε την απόδειξη λιανικής πώλησης της φορολογικής ταµειακής
µηχανής και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφονται σ' αυτήν τα είδη
τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες.
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4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περίπτωσή σας δεν εµπίπτει στις
απαλλαγές από την έκδοση δελτίων αποστολής, που έχουν παρασχεθεί µε ειδικές
ρυθµίσεις, όπως η περίπτωση που αναφέρεται στη διακίνηση φαγητών στα σπίτια
καταναλωτών - ιδιωτών την οποία επικαλείσθε στην αίτησή σας. Συνεπώς, για τη
διακίνηση των d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ. ειδών, από το κατάστηµά σας
στα σπίτια των ενοικιαστών-ιδιωτών απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.
Η υποχρέωση αυτή (έκδοσης δελτίου αποστολής) υφίσταται και κατά την επιστροφή
των εκµισθούµενων ειδών, που προαναφέρονται, από τα σπίτια των ενοικιαστών ιδιωτών στην επιχείρησή σας.
5. Περαιτέρω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση για άλλες
περιπτώσεις εκµίσθωσης αγαθών κυρίως σε ιδιώτες, µπορεί τα εκµισθούµενα αγαθά
να συνοδεύονται κατά την επιστροφή τους µε το ίδιο δελτίο αποστολής που
παραδόθηκαν µε την προϋπόθεση ότι τα χρησιµοποιούµενα δελτία αποστολής, για
την περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν ένα επί πλέον αντίτυπο µε προορισµό «για τον
πελάτη», στον οποίο και θα παραµένει, γιατί το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύει τα
αγαθά και κατά την επιστροφή τους, το δε τρίτο θα παραµένει στο στέλεχος.
Στο πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής θα αναγράφεται κατά την
επιστροφή και πριν από την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, η ηµεροµηνία και η
ώρα επιστροφής καθώς και ο σκοπός της διακίνησής τους «εκµίσθωση και
επιστροφή στις εγκαταστάσεις µας» (Σχετικά έγγραφά µας µε αριθµ.
1108021/795/29.9.93, 1142099/1115/30.12.93 και 1079006/562/14.11.02).
Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι οι συναλλασσόµενοι µε τα video club είναι
ιδιώτες τα πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στην αίτησή σας, τις
δυσχέρειες, που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή των διατάξεων που
προαναφέρθηκαν, στις εν λόγω συναλλαγές κατ' αναλογία των όσων έχουν γίνει
δεκτά µπορεί και τα εκµισθούµενα αγαθά (d.v.d., playstation, βιντεοκασέτες κ.λπ.) να
συνοδεύονται, κατά την επιστροφή τους µε το ίδιο δελτίο αποστολής που
παραδόθηκαν στους ενοικιαστές - ιδιώτες, τηρουµένων των προϋποθέσεων που
προαναφέρονται, ως προς τον τρόπο έκδοσης αυτού.

68. 1102494/860/0015/4.12.2006
ΘΕΜΑ: Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών
µηχανηµάτων από επιχειρήσεις καθαρισµού κτιρίων.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ερωτάτε εάν
έχετε υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τα πλυστικά µηχανήµατα που
χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµό κτιρίων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα :
1.
Με την παρ. 11.9.5, περ. ε‘, της 1118148/936/3/0015/ 24.11.1992 βασικής
ερµηνευτικής εγκυκλίου του π.δ. 186/1992 (ΚΒΣ) διευκρινίστηκε ότι µπορεί να µην
εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση µε Ι.Χ. αυτοκίνητα από τους τεχνικούς
των αναγκαίων εργαλείων και µηχανηµάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των
εργασιών τους.
2.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση
και για άλλες παρόµοιες περιπτώσεις (έγγραφα 1099297/712/12,9,1996,
1033935/213/30.4.1997, 1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004 και
1088004/745/ 17.12.2004) να µην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση
µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συστηµάτων ήχου, σκηνικών, κ.λ.π.
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εφόσον αυτά είναι αποδεδειγµένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των
εργασιών τους και διακινούνται µε Ι.Χ. µεταφορικά µέσα.
3.
Ενόψει των ανωτέρω δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ∆.Α., για τις
διακινήσεις των πλυστικών µηχανηµάτων, που µνηµονεύετε στη σχετική αίτηση σας
τα οποία απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του σκοπού σας, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:α)τα εργαλεία και τα µηχανήµατα αυτά να είναι στην κυριότητά σας ή
στην αποκλειστική χρήση σας και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται µε
ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα της επιχείρησης. Η
απαλλαγή
αυτή
δεν
καταλαµβάνει τις διακινήσεις µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού µε µεταφορικά
µέσα δηµόσιας χρήσης, όπου απαιτείται η έκδοση ∆.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις της παρ.1.του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

69. 1094635/767/0015/22.12.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων
κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά.
Με την από 26-10-2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, η εταιρία σας, που
δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας ποτών, θα συνάψει σύµβαση µε εταιρία
παροχής υπηρεσιών «προώθησης» (που αναφέρεται εν προκειµένω ως
«Συνεργάτης»), η οποία, µεταξύ άλλων, κατασκευάζει ειδικές ετικέτες (ευχετήριες
κ.λπ.), τις οποίες ετοιµάζει κατά παραγγελία και επικολλά στις φιάλες των ποτών. Στα
πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης, η εταιρία σας θα αποστέλλει στη δεύτερη εταιρία
ποσότητα φιαλών συγκεκριµένου ποτού, στις οποίες η τελευταία θα επικολλά τις εν
λόγω ετικέτες και εν συνεχεία θα αποστέλλει τις φιάλες αυτές, κατά παραγγελία, σε
κάβες-πελάτες της εταιρίας σας. Για την αµοιβή, που αφορά τις υπόψη παρεχόµενες
υπηρεσίες (επικόλληση ετικετών σε φιάλες ποτών) προς την εταιρία σας, η
παρέχουσα θα εκδίδει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).Τέλος θέτετε το
ερώτηµα ποια παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τη διακίνηση των ποτών από
την εταιρία «Συνεργάτη» σας προς την εκάστοτε κάβα (πελάτης σας), καθώς και
ποιος ο αναγραφόµενος σκοπός διακίνησης επί των εκδιδοµένων ως άνω
παραστατικών.
Σε σχέση µε τα παραπάνω, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/92) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία, σε κάθε περίπτωση
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται µεταξύ άλλων
υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την περ.ε της παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου και
νοµοθετήµατος, ο σκοπός της διακίνησης όπως λ.χ. για πώληση, για επεξεργασία,
για πώληση για λογαριασµό του ..... (αποστολέα) κ.λπ.
2. Περαιτέρω, η εγκ.384/17 ΠΟΛ.31/30-1-87, που αναφέρεται σε αποστολή
αγαθών σε τρίτο λόγω πώλησης, κατ' εντολή και για λογαριασµό του αγοραστή
εξακολουθεί να ισχύει και εφαρµόζεται και για διακίνηση αγαθών σε τρίτο κατ' εντολή
του πελάτη, για οποιοδήποτε σκοπό και όχι µόνο λόγω πώλησης
(εγκ.3/1992,παρ.11.9.4).
3. Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες διατάξεις, στο στοιχείο
διακίνησης (δελτίο αποστολής), που θα εκδώσει η εταιρία που θα επικολλήσει τις
ετικέτες στις φιάλες των ποτών, προκειµένου εν συνεχεία να αποσταλούν στους
φυσικούς παραλήπτες (πελάτες σας - κάβες) κατ' εντολή σας, εκτός των άλλων
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δεδοµένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., θα αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του αποστολέα και του τελικού πραγµατικού-φυσικού παραλήπτη των
αγαθών. Επίσης στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σηµείο
του, θα γίνεται µνεία ότι, η αποστολή διενεργείται κατ' εντολή και για λογαριασµό του
εντολέα-κύριου των αγαθών (εταιρία σας) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
αυτού. Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδέψει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό
παραλήπτη αυτών. Στον εντολέα (εταιρία σας) θα σταλεί για ενηµέρωσή του, αλλά
και για εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του δελτίου
αποστολής, που εκδόθηκε επί πλέον των προβλεποµένων, µε την ένδειξη
προορισµού «για τον εντολέα» είτε ένα φωτοαντίγραφο του δελτίου από το στέλεχος,
όπως έγινε δεκτό µε την εγκύκλιο 3/1992. Στην περίπτωση που το δελτίο αποστολής
εκδίδεται µηχανογραφικά εκτυπώνεται ιδιαίτερο αντίτυπο µε την ένδειξη «για τον
εντολέα», σηµαινόµενο από Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 12 - Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις.
70. 107355/493/0015/2.1.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑ∆ΙΟ
ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδροµητικών υπηρεσιών στα µέλη της.
Απαντώντας στην από 18/7/2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992):
«κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού
Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην
απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση καθώς
και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο
«επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα
βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση
βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά
περίπτωση».
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για
την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία και τα πρόσωπα
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για την άσκηση του
επαγγέλµατός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, εκδίδεται τιµολόγιο.
3.
Όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση (Σχετ. έγγ.1016749/210/4-3-2003) οι
εταιρείες, οι ενώσεις και οι συνεταιρισµοί Ραδιοταξί όταν παρέχουν βέβαιες
υπηρεσίες αποκλειστικά στα µέλη τους έναντι µηνιαίας ή ετήσιας εισφοράς δεν
εµπίπτουν στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου συνδροµητών.
4.
Ενόψει των προαναφεροµένων και δεδοµένου ότι, οι συνδροµές των µελών
εκµεταλλευτών ΤΑΞΙ, της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ΡΑ∆ΙΟ – ΤΑΧΙ,
καταβάλλονται έναντι αντιπαροχής που συνίσταται στην οργάνωση του δικτύου
µεταφοράς των πελατών τους δηλαδή στην ανεύρεση, στην κατανοµή και στην
εξυπηρέτησή τους κ.λ.π., εκδίδεται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τα
µέλη της, Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις
της παρ.14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

71. 1117579/905/0015/10.1.2006
ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες ύστερα από δηµοπρασία µέσω
διαδικτύου. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία.
Απαντώντας στην από 9/12/2005 αίτησή σας, µε την οποία µας
γνωρίζετε ότι, η επιχείρησή σας αγοράζει αγαθά από ιδιώτες ύστερα από
δηµοπρασία µέσω διαδικτύου, τα οποία εν συνεχεία τα µεταπωλεί και περαιτέρω
ερωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας αναφορικά µε την έκδοση των φορολογικών
στοιχείων για την αγορά των αγαθών αυτών, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στις
περιπτώσεις αγοράς αγαθών από ιδιώτες, εκδίδεται τιµολόγιο αγοράς από τον
αγοραστή, εφόσον αυτός είναι επιτηδευµατίας ή πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2
του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
δελτίο αποστολής (θεωρηµένο) εκδίδεται από τον επιτηδευµατία µεταξύ άλλων και σε
κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση από µη υπόχρεο σε
έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του.
3.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 Βγ΄ του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. το
τιµολόγιο που εκδίδεται για την αγορά αγαθών είναι θεωρηµένο, όταν δεν έχει
προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρηµένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου
αποστολής, ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής).
4.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. επί
ποσοτικής παραλαβής εµπορευσίµων αγαθών, που δεν συνοδεύονται µε στοιχείο
διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άµεσα τιµολόγιο
για την αγορά τους τηρείται θεωρηµένο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται
θεωρηµένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
5.
Ενόψει των προαναφεροµένων εφόσον αγοράζετε αγαθά από ιδιώτες όπως
αναφέρετε στην αίτησή σας, ύστερα από δηµοπρασία µέσω διαδικτύου, θα εκδίδετε
τιµολόγιο αγοράς. Το τιµολόγιο αυτό εφόσον έχει προηγηθεί για την ίδια συναλλαγή η
έκδοση ∆ελτίου Αποστολής ή ∆ελτίου ποσοτικής παραλαβής σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα, είναι αθεώρητο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (άµεση έκδοση) είναι
θεωρηµένο.
Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης του ως άνω
τιµολογίου αγοράς του δελτίου αποστολής, καθώς και του δελτίου ποσοτικής
παραλαβής, τα στοιχεία αυτά σηµαίνονται µε τη χρήση ειδικού φορολογικού
µηχανισµού (ΕΑΦ∆ΣΣ) του ν.1809/1988.

72. 1093193/6563/1081/Β0014/19.1.2006
ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες διαµεσολάβησης µεταφοράς κεφαλαίων.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1. Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 § 1 περ. κε΄ του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (Ν.2859/2000) απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι εργασίες που αφορούν καταθέσεις,
τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές καταθέσεων και εµβάσµατα.
Με τη διάταξη αυτή έχει ενσωµατωθεί στην εσωτερική µας νοµοθεσία η
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 Β δ (4) της Έκτης Κοινοτικής Οδηγίας
(77/388/ΕΟΚ). Η απαλλαγή αφορά το συγκεκριµένο είδος υπηρεσίας ανεξάρτητα
από ποιον παρέχεται και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο τόπος αποστολής ή
προορισµού των µεταφερόµενων καταθέσεων.
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Ενόψει των ανωτέρω οι υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρεία σας και οι
οποίες συνίστανται στη διαµεσολάβηση στην µεταφορά κεφαλαίων απαλλάσσονται
από ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 22 § 1 περ. κε΄ του ως άνω Κώδικα.
Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ανταποκρίνονται στα πραγµατικά περιστατικά
άσκησης της δραστηριότητάς σας που υπόκεινται στον έλεγχο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
2. Κ.Β.Σ.
Αναφορικά µε την έκδοση των φορολογικών στοιχείων για τις ως άνω
εργασίες, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 12 παρ.16β΄ και 13
παρ.4 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), όπως ισχύουν, για τις τραπεζικές εργασίες
µπορεί, αντί τιµολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, να εκδίδονται άλλα
παραστατικά έγγραφα, που θα περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ.
δεδοµένα, εκτός από τη ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου.
2.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον βάσει σχετικής άδειας της Τράπεζας της
Ελλάδος διενεργείτε τραπεζικές εργασίες (υπηρεσίες διαµεσολάβησης µεταφοράς
κεφαλαίων) θέµα πραγµατικό τα παραστατικά εσόδων σας θα εκδίδονται σύµφωνα
µε τις ως άνω διατάξεις και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να εκδίδονται σε θεωρηµένα
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. έντυπα. Ως προς τον τύπο όµως πρέπει να εκδίδονται
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του άρθρου 18 (παρ.1, 4 & 5) του Κ.Β.Σ. και ως
προς το χρόνο και το περιεχόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.
10, 11 και 16β΄) και 13 (παρ.2 και 4) κατά περίπτωση του ιδίου Κώδικα.

73. 1118499/915/0015/26.1.2006
ΘΕΜΑ: Εκτύπωση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας από εγκαταστάσεις
τρίτων που συνδέονται ON LINE µε το κεντρικό.
Απαντώντας στην από 13-12-2005 αίτησή σας µε την οποία µας γνωρίζετε ότι,
κατά την καταγγελία των συµβάσεων κινητής τηλεφωνίας από τους πελάτες σας,
αυτοί οφείλουν να εξοφλούν υπόλοιπο που τυχόν οφείλεται από επιδότηση
τηλεφωνικής συσκευής που ακόµα δεν έχει αποσβεστεί για τη χρέωση του οποίου
εκδίδεται λογαριασµός βάσει των διατάξεων της παρ. 16β΄ του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει δεκτά µε το 1050352/548/0015/9-10-2003 έγγραφό
µας και περαιτέρω ρωτάτε αν είναι δυνατή η εξόφληση αυτή να γίνεται σε
καταστήµατα του δικτύου της εταιρείας σας, ιδιόκτητα και τρίτων, µε την ταυτόχρονη
εκτύπωση του σχετικού λογαριασµού της εταιρείας σας στα καταστήµατα αυτά,
εφόσον υπάρχει on line σύνδεση µε το κεντρικό σας κατάστηµα, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά µας 1113609/779/0015/1912-1997 και 1061423/551/0015/7-9-2000, 1077529/591/0015/15-10-02), η εκτύπωση
– έκδοση και µόνο, φορολογικών στοιχείων από εγκαταστάσεις τρίτων, έπειτα από
εντολή που διαβιβάζεται ΟΝ LINE από την έδρα της επιχείρησης στην εγκατάσταση
του τρίτου, δεν µπορεί να προσδώσει στο χώρο αυτό (εγκατάσταση του τρίτου) την
έννοια του υποκαταστήµατος και επιτρέπεται, µε τις εξής προϋποθέσεις:
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α) Ότι, οι συναλλακτικές δραστηριότητες (δοσοληψίες) γίνονται από το
κεντρικό (έδρα) και η εντολή της εκτύπωσης δίνεται αποκλειστικά από το κεντρικό µε
ΟΝ LINE σύνδεση και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισµικού να γίνεται
περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης των ως άνω φορολογικών στοιχείων.
β) Τα ως άνω φορολογικά στοιχεία επίσης, θα εκτυπώνονται από ιδιαίτερη
σειρά και τα στελέχη τους θα µεταφέρονται εντός του χρόνου ενηµέρωσης των
βιβλίων στο κεντρικό.
γ) Θα γίνει σχετική γνωστοποίηση, για τον τρόπο έκδοσης των εν λόγω
στοιχείων, στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης.
2.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι είναι δυνατή η έκδοση των
λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας σας που µνηµονεύετε στη σχετική
αίτησή σας µε εκτύπωση αυτών σε εγκαταστάσεις τρίτων που βρίσκονται σε
επιγραµµική (on line) σύνδεση µε την επιχείρησή σας µε τις παραπάνω
προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι, οι λογαριασµοί αυτοί περιλαµβάνονται στα οριζόµενα
µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 12
(παρ.16β΄) και 13 (παρ.4) αυτού.

74. 1093988/663/0015/3.2.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τιµολόγηση αγαθών.
Απαντώντας στην από 6-10-2005 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε: α) εάν σε
περίπτωση αποστολής εµπορευµάτων µε ∆.Α. σε Ν.Π.∆.∆. µε σκοπό την
παρακαταθήκη, είναι δυνατόν να ακολουθήσει αργότερα σε απροσδιόριστο χρόνο, η
έκδοση τιµολογίου για την πώληση των προαναφεροµένων εµπορευµάτων, β) εάν
για την συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει υποχρέωση δήλωσης αποθηκευτικού
χώρου και γ) πώς επηρεάζεται η διαδικασία αποτίµησης και απογραφής των
εµπορευµάτων αυτών, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Η έννοια της παρακαταθήκης δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), αλλά αντιµετωπίζεται ως συνώνυµη της φύλαξης. Η παρακαταθήκη
ως έννοια ορίζεται από τον Α.Κ. και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 822 αυτού
είναι σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους αντισυµβαλλόµενους (θεµατοφύλακας)
παραλαµβάνει από τον άλλο (παρακαταθέτη) προς φύλαξη κινητό πράγµα, µε την
υποχρέωση απόδοσής του όταν αυτό ζητηθεί. Εποµένως εφόσον στα ∆Α
αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης η ένδειξη ΄΄Παρακαταθήκη΄΄ νοείται η αποστολή
για φύλαξη και όχι η αποστολή µε σκοπό την πώληση στο χρόνο που θα βρεθεί
αγοραστής και κατά συνέπεια µε βάση το προαναφερθέν ∆.Α., δεν είναι δυνατόν να
ακολουθήσει τιµολόγηση. Σηµειώνουµε ότι, το τιµολόγιο για την πώληση αγαθών σε
Ν.Π.∆.∆., µπορεί να εκδοθεί µε βάση τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η
παράδοση ή η αποστολή των αγαθών.
2.
Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι ο
επιτηδευµατίας που αποστέλλει εµπορεύµατα στις εγκαταστάσεις τρίτου µε σκοπό
την παρακαταθήκη δεν αποκτά εγκατάσταση (αποθήκη) στις εγκαταστάσεις του
τρίτου και συνεπώς σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει υποχρέωση δήλωσης
αποθηκευτικού χώρου.
3.
Τέλος, όσον αφορά την απογραφή και αποτίµηση των εµπορευµάτων σας
που βρίσκονται σε τρίτους κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. αυτά καταχωρούνται στο βιβλίο
απογραφών ή στις καταστάσεις ανά τρίτο, χωρίς να απαιτείται καταχώρησή τους και
κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.

75. 1103107/763/0015/3.2.2006
ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος. Έννοια επεξεργασίας. Περιεχόµενο ∆ελτίου
Αποστολής και Τιµολογίου.
Με την από 24/10/2005 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι αναλαµβάνετε την
πώληση ενός συγκροτήµατος, π.χ. παστερίωσης γάλακτος ή παραγωγής και
µηχανοποίησης φέτας ή µιας γραµµής συσκευασίας χυµών. Αυτό αποτελείται από
ένα ή περισσότερα µηχανήµατα (µονάδες) που έχουν προσυναρµολογηθεί στο
εξωτερικό µαζί µε το απαραίτητο υλικό για την εγκατάστασή τους στο εργοστάσιο του
πελάτη σας, π.χ. σωλήνες, βαλβίδες, καλώδια, στηρίγµατα, βάνες κ.λ.π. Τα είδη που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συγκροτήµατος, από τα πιο µεγάλα µέχρι τα
πιο µικρά, αγοράζονται από διάφορους οίκους, κατά βάση του εξωτερικού, µε
απευθείας παράδοση στο εργοστάσιο του πελάτη σας. Επιπλέον αναλαµβάνετε τις
απαραίτητες εργασίες για: α) την τοποθέτηση, συναρµολόγηση, εφαρµογή,
συγκόλληση και διασύνδεση των µονάδων µεταξύ τους, β) τη σύνδεσή τους µε τις
παροχές και υποδοµές του εργοστασίου, γ) τη δοκιµαστική εκκίνηση και λειτουργία
του συγκροτήµατος και δ) την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη σας στη
λειτουργία του.
∆εδοµένου ότι το τίµηµα για την πιο πάνω πώληση και εργασίες είναι ενιαίο
και ότι οι εν λόγω εργασίες µπορεί να διαρκούν από λίγες εβδοµάδες έως και πέντε
(5) µήνες, ζητάτε να σας γνωρίσουµε: α) αν το εργοστάσιο του πελάτη σας στο οποίο
ενεργείτε την εγκατάσταση του συγκροτήµατος µε την απαραίτητη προσωρινή
παρουσία υπαλλήλων σας θεωρείται υποκατάστηµά σας, β) αν η εγκατάσταση του
συγκροτήµατος θεωρείται επεξεργασία, γ) το περιεχόµενο του δελτίου αποστολής και
δ) το χρόνο έκδοσης και το περιεχόµενο του τιµολογίου πώλησης, καθώς και αν
επιτρέπεται η προέκδοση τιµολογίου.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
αυτού υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή
συναλλακτική δραστηριότητα.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι µε την προσωρινή παρουσία της
εταιρείας σας µε το απαραίτητο προσωπικό στον επαγγελµατικό χώρο του πελάτη
σας µε σκοπό την εγκατάσταση του συγκροτήµατος (παστερίωσης γάλακτος κ.λ.π.)
και πώληση δεν αποκτάτε επαγγελµατική εγκατάσταση στο χώρο αυτό και συνεπώς
δεν θεωρείται υποκατάστηµά σας.
2.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο
εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά αυτούσια ή µετά από επεξεργασία
(ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία).
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η αγορά των προαναφερόµενων
υλικών (µηχανηµάτων, σωλήνων, καλωδίων κ.λ.π.) και η συναρµολόγησή τους στον
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επαγγελµατικό χώρο του πελάτη σας σύµφωνα µε τις ανάγκες του µε σκοπό την
εγκατάσταση του συγκροτήµατος θεωρείται επεξεργασία (κατόπιν παραγγελίας του
πελάτη).
3.
Περαιτέρω και όσον αφορά ειδικότερα το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου
τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 14 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτές ερµηνεύτηκαν µε την
εγκύκλιο 3/1992 (παρ.12.5.2.), το τιµολόγιο τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων
εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο, όχι όµως πέραν της
διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και µετά τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιµολογείται το τµήµα του έργου που έχει
εκτελεσθεί µέσα στη χρήση.
Όταν γίνονται προσωρινές επιµετρήσεις το τιµολόγιο εκδίδεται σ΄ ένα µήνα
από την προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που
έγινε η επιµέτρηση.
4.
Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά µας
1008157/76/0015/15-2-1993, 1106089/705/0015/2-12-1997) για την είσπραξη
προκαταβολής για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επειδή
από τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ. δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, µπορεί να
εκδίδεται απλή απόδειξη είσπραξης (αθεώρητη). Η παραπάνω απόδειξη καθίσταται
υποχρεωτική για τους τηρούντες βιβλία τρίτης κατηγορίας για την ενηµέρωση του
ταµείου.
5.
Τέλος, µε την αριθµ.386/1999 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών έχει γίνει δεκτό ότι, επί εργολαβικής σύµβασης για
κατασκευή τεχνικού έργου και προέκδοση τιµολογίου για άλλους – µη φορολογικούς
σκοπούς – (λήψη δανείου ή έναντι εκτέλεσης έργου) δηλονότι σε τιµολόγηση
υπαρκτής συναλλαγής σε προγενέστερο χρόνο, δεν δύναται να γίνει λόγος περί
πλαστού ή εικονικού στοιχείου, αλλά περί ανακριβούς µόνο.
6.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η έκδοση τιµολογίου τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων σε χρόνους προγενέστερους από τους οριζόµενους µε τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. (παράγραφος 3 του παρόντος) θεωρείται παράβαση (έκδοση ανακριβούς
στοιχείου ως προς το είδος) και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του Κ.Β.Σ.
7.
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για το περιεχόµενο του τιµολογίου τεχνικών
έργων ή εγκαταστάσεων σας γνωρίζουµε ότι όπως έχει γίνει δεκτό µε την
παράγραφο 12.5.3. της εγκυκλίου 3/1992, στο εν λόγω φορολογικό στοιχείο, πέραν
των άλλων, πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς το εκτελεσθέν έργο. Αν όµως
γίνεται παραποµπή στην οικεία σύµβαση δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, αλλά
γενική. Σε περίπτωση που υπάρχει επιµέτρηση, επισυναπτόµενη στο τιµολόγιο,
µπορεί να γίνεται σύντοµη περιγραφή του έργου στο τιµολόγιο.
Συνεπώς και επειδή η κατασκευή, συναρµολόγηση και τοποθέτηση του
συγκροτήµατος που πωλείτε στο «χώρο» του πελάτη σας θεωρείται ότι εµπίπτει
στην έννοια της «εγκατάστασης» η περιγραφή της επί του τιµολογίου γίνεται µε τους
τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
8.
Σχετικά µε το ερώτηµά σας, για το ποιος θα αναγράφεται ως πελάτης
(παραλήπτης) στα δελτία αποστολής που εκδίδονται από τους προµηθευτές ή τον
εκτελωνιστή για τη διακίνηση των υλικών (που είναι της εταιρείας σας) στον τόπο
εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουµε ότι τα δελτία αποστολής που εκδίδονται για τη
διακίνηση υλικών και λοιπών αγαθών που ενσωµατώνονται στο τεχνικό έργο ή
εγκατάσταση, ως παραλήπτη πρέπει να έχουν τον ίδιο τον εργολάβο –
κατασκευαστή, εφόσον αντικείµενο της συναλλαγής αποτελεί η κατασκευή και η
παράδοση τεχνικού έργου ή εγκατάστασης και όχι η αγορά των επιµέρους υλικών ή
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αγαθών που ενσωµατώνονται σ΄ αυτό. Κατά συνέπεια παραλήπτης των υλικών είναι
η εταιρεία σας (κατασκευαστής), ενώ ως τόπος παράδοσης θα αναγράφεται το
συγκεκριµένο µέρος όπου εκτελείται το έργο.
Ωστόσο, δεν θεωρείται παράτυπο να εκδίδονται τα ∆.Α. στο όνοµα του Κυρίου
του έργου (εργοδότη), κατ’ εντολή και για λογαριασµό του εργολάβου, σ’ αυτή όµως
την περίπτωση τα ∆.Α. πρέπει να παραδίδονται στον εργοδότη, από τον οποίο και
φυλάσσονται, αναγράφονται δε οι αύξοντες αριθµοί τους επί του τιµολογίου που
εκδίδει ο εργολάβος (κατασκευαστής του έργου).
9.
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι ο πελάτης σας στου οποίου τις εγκαταστάσεις θα
εκτελεστεί το έργο δεν υποχρεούται σε έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής κατά
τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/4-4-1995 για τα υλικά που ενσωµατώνονται στην
εγκατάσταση όταν παραλήπτης αυτών των αγαθών είναι η εταιρεία σας
(κατασκευαστής) και τόπος παράδοσης-παραλαβής αυτών το έργο. Στην περίπτωση
όµως που παραλήπτης των υλικών (αυτών που προέρχονται µόνο από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι ο Κύριος του έργου, κατ’ εντολή και για λογαριασµό
σας, τότε απαιτείται από µέρους του η έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/4.4.1995

76. 1116689/897/0015/10.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου
οµιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, µέσω
ηλεκτρονικών πωλητών.
Με την από 7/12/2005 αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας (Α.Ε.)
δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εµπορίου µε καταστήµατα ψιλικών και mini
market εκ των οποίων ορισµένα είναι υποκαταστήµατά σας και όλα τα υπόλοιπα
λειτουργούν µε σύµβαση δικαιόχρησης (FRANCHISING) ως ανεξάρτητες
επιχειρήσεις, οι οποίες όπως µας διευκρινίσατε µε την από 3/2/2006
συµπληρωµατική αίτησή σας τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Προτίθεστε δε όπως αναφέρετε, να υπογράψετε συµβάσεις µε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών αυτόµατων πωλητών κωδικών
για τη πρόσβαση σε χρόνο οµιλίας κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας γνωστών
τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.
Οι ηλεκτρονικοί πωλητές δεν θα πωλούν την ήδη υπάρχουσα φυσική κάρτα
(χρόνου οµιλίας) αλλά θα παραδίδουν στον πελάτη απευθείας τον πολυψήφιο
κωδικό µε το χρόνο οµιλίας τυπωµένο σε χαρτί από τον εκτυπωτή του ηλεκτρονικού
πωλητή – µηχανήµατος και είναι εφοδιασµένοι µε κάρτα sim µε την οποία µέσω του
internet επικοινωνούν µε την εταιρεία που διαχειρίζεται τον χρόνο οµιλίας των
εταιρειών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
Ζητάτε δε να σας γνωρίσουµε εάν η συγκεκριµένη συναλλαγή θεωρείται
παροχή υπηρεσίας καθώς και τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων από τις
εµπλεκόµενες εταιρείες.
Σε συνάντηση που είχαµε στη συνέχεια µε εκπρόσωπο της εταιρείας σας µας
δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείµενο της αίτησής σας όσον αφορά
ειδικότερα τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών πωλητών.
Συγκεκριµένα όπως µας διευκρινίστηκε, οι ηλεκτρονικές συσκευές πώλησης
δεν διαθέτουν κερµατοδέκτη και η συναλλαγή (παροχή χρόνου οµιλίας)
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πραγµατοποιείται µε τη µεσολάβηση του υπαλλήλου της εταιρείας (καταστήµατος)
στην οποία είναι τοποθετηµένη η ηλεκτρονική συσκευή πώλησης (και όχι αυτόµατα).
Ειδικότερα επιλέγεται µέσω κατάλληλου χειρισµού (π.χ. εισαγωγής κωδικού)
στην ηλεκτρονική συσκευή πώλησης η εταιρεία τηλεφωνίας και ο χρόνος – αξία που
επιθυµεί να αγοράσει ο πελάτης, στη συνέχεια η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χρόνο
οµιλίας των εταιρειών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας «στο εξής η εταιρεία
διαχείρισης του συστήµατος» αποστέλλει µέσω δικτύου την εντολή και τον αντίστοιχο
κωδικό ενεργοποίησης του χρόνου οµιλίας (τον οποίο προµηθεύεται από τις
εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας), η συσκευή εκτυπώνει τον πολυψήφιο
κωδικό µε το χρόνο οµιλίας τυπωµένο σε χαρτί, τον οποίο παραδίδει ο υπάλληλος
στον πελάτη εισπράττοντας το αναλογούν χρηµατικό αντίτιµο.
Σε σχέση µε τα ερωτήµατα που θέτετε µε την αίτησή σας, ύστερα και από τις
προφορικές διευκρινίσεις που µας δόθηκαν, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Όπως έχει διευκρινιστεί από την Υπηρεσία µας, η διάθεση από τους
αυτόµατους πωλητές (που είναι εφοδιασµένοι µε κάρτα sim, η οποία µέσω του
Internet επιτυγχάνει επικοινωνία µεταξύ των αυτόµατων πωλητών και κεντρικού
Η/Υ), στο κοινό, κωδικών χρόνου οµιλίας κινητής τηλεφωνίας, θεωρείται παροχή
υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ.
π.δ. 186/1992 (σχετικό έγγρ. 1018455/724/0015/27.2.2004).
Επίσης, η αρµόδια ∆/νση Φ.Π.Α. σε ανάλογο ερώτηµα µας γνώρισε ότι
«σύµφωνα µε κοινή θέση των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
προϊόντα τα οποία στην ενσώµατη µορφή τους αντιµετωπίζονται ως παράδοση
αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε ψηφιακή µορφή µέσω ηλεκτρονικού
δικτύου
θεωρούνται
παροχή
υπηρεσιών».
(Σχετικό
έγγρ.1119993/178/0015/19.12.2005).
2.
Με βάση τις διατάξεις του ν.1809/1988 όπως ισχύει, οι επιτηδευµατίες οι
οποίοι διενεργούν λιανικές πωλήσεις ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, και τηρούν
βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται στη χρήση φορολογικών
µηχανισµών για την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και παροχής
υπηρεσιών (ΑΛΠ – ΑΠΥ). Οι ανωτέρω επιτηδευµατίες θα πρέπει για την έκδοση των
αποδείξεων αυτών, να κάνουν χρήση είτε φορολογικών ταµειακών µηχανών ή
συστηµάτων, είτε µηχανογραφικού συστήµατος, οπότε οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται
και σηµαίνονται µέσω µηχανισµού σήµανσης (ΕΑΦ∆ΣΣ).
3.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα στον
ίδιο µήνα, προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευµατίας µπορεί, αντί της έκδοσης
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 παράδοσης των αγαθών ή παροχής των
υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών
και το ποσό της αµοιβής που συµφωνήθηκε. Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης
αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα
µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του 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 τα δεδοµένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου
10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα
δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
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4.
Με βάση τα προαναφερόµενα, για τη διάθεση των κωδικών χρόνου οµιλίας
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας µέσω ηλεκτρονικών συσκευών – πωλητών που
συνδέονται κατάλληλα µε κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα διαχείρισης, θα πρέπει να
εκδίδονται Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. κατά περίπτωση και ειδικότερα:
α)
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη συνεργασία – σύµβασή σας µε την
(κάθε) εταιρεία διαχείρισης του συστήµατος χαρακτηρίζεται επαναλαµβανόµενη
παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία διαχείρισης µπορεί για τις υπηρεσίες (διάθεση χρόνου
οµιλίας) που παρέχει καθηµερινά ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα στον
ίδιο µήνα να εκδίδει προς κάθε εταιρεία / λήπτη των υπηρεσιών (υποκατάστηµα της
εταιρείας σας ή ανεξάρτητη επιχείρηση µε σύµβαση δικαιόχρησης) τιµολόγια
παροχής υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. που προαναφέρθηκαν (παρ.3 του παρόντος).
β)
Τα καταστήµατα (εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)
που διαθέτουν στο κοινό τους κωδικούς χρόνου οµιλίας κινητής ή σταθερής
τηλεφωνίας θα πρέπει να εκδίδουν ΑΠΥ προς κάθε πελάτη - ιδιώτη και Τ.Π.Υ. προς
κάθε πελάτη επιτηδευµατία κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του
ν.1809/1988 (παρ.2 του παρόντος).
5.
Τέλος, όπως και προφορικά διευκρινίστηκε, σας γνωρίζουµε ότι από τις
διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφοι 7 και 8) του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), δεν
προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για λογαριασµό τρίτου ή η έκδοση φορολογικών
στοιχείων (παροχής υπηρεσιών) για λογαριασµό τρίτου, ή για υπηρεσίες που
πραγµατοποιεί ο τρίτος εντολέας.

77. 1113062/866/0015/16.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, µέρους εξόδων
προώθησης αγαθών.
Με την από 23-11-2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας
εισάγει εµπορεύµατα από ξένο οίκο (Ισπανία) και τα προωθεί στην ελληνική αγορά
και θέλει να χρεώσει στον ξένο οίκο ένα ποσό ως συµµετοχή του στα έξοδα
προώθησης των εµπορευµάτων και περαιτέρω ερωτάτε, εάν για τη χρέωση των ως
άνω εξόδων στον ξένο οίκο εκδίδεται τιµολόγιο ανόργανων εσόδων ή άλλο στοιχείο
και σε περίπτωση που εκδίδεται τιµολόγιο ανόργανων εσόδων, εάν υποχρεούστε να
θεωρήσετε ιδιαίτερη σειρά ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το στέλεχος των ήδη
χρησιµοποιούµενων από την εταιρεία σας αθεώρητων τιµολογίων πώλησης.
Επί των ανωτέρω ερωτηµάτων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992),
όπως ισχύει, επί πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, είτε στο εσωτερικό είτε
στο (προς το) εξωτερικό εκδίδεται τιµολόγιο.
2.
Με την υπ΄ αρ. Σ.τ.Ε. 44/1983 απόφαση έχει κριθεί ότι η είσπραξη ποσού
συµµετοχής τρίτης επιχείρησης στα έξοδα άλλης επιχείρησης αποτελεί έσοδο και όχι
µειωτικό δαπάνης.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι προκειµένου να µετακυλήσετε στον
οίκο του εξωτερικού µέρος των εξόδων προώθησης των αγαθών του που εισάγετε,
θα εκδώσετε θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι στην
περίπτωση που η εταιρεία σας υπάγεται στις περί αθεώρητων διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 το ως άνω τιµολόγιο εκδίδεται αθεώρητο και στην περίπτωση που
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εκδίδεται µηχανογραφικά θα πρέπει να σηµαίνεται µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ του
ν.1809/1988, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.

78. 1117582/2254/Α0012/6.3.2006
ΘΕΜΑ: Μετακύλιση διαφηµιστικής δαπάνης.
Απαντώντας στην από 9/12/2005 αίτησή σας, µε την οποία µας γνωρίζετε ότι
η εταιρεία σας, η οποία έχει ως αντικείµενο την εισαγωγή καλλυντικών, έχει
συµφωνήσει µε τους οίκους του εξωτερικού µε τους οποίους συνεργάζεται, να της
καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει, τα έξοδα της διαφηµιστικής της καµπάνιας για τα είδη
των συµφερόντων τους, και ρωτάτε σχετικά µε το είδος του εκδιδόµενου στοιχείου
για την µετακύλιση της δαπάνης αυτής, εκφράζοντας τον προβληµατισµό ότι τυχόν
έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών θα αύξανε το τζίρο σας, µε συνέπεια τη
δηµιουργία αφενός λανθασµένων στατιστικών στοιχείων, αφετέρου της
υποχρέωσης τήρησης θεωρηµένης αποθήκης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως
ισχύει, επί πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών είτε στο εσωτερικό είτε στο
(προς το) εξωτερικό εκδίδεται τιµολόγιο.
2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε τη διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, το ποσό το
οποίο εισπράττει επιχείρηση από τρίτη προµηθεύτρια επιχείρηση λόγω συµµετοχής
της στις δαπάνες προβολής των προϊόντων τα οποία της προµηθεύει, αποτελεί
ακαθάριστο
έσοδο
αυτής
(1014226/10190/Β0012/30.9.1991,1004462/10080/Β0012/9.2.2000 έγγραφα, ΣτΕ
44/1983).
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι προκειµένου να µετακυλήσετε στους
οίκους του εξωτερικού µέρος των εξόδων διαφήµισης των αγαθών τους που
εισάγετε, θα εκδώσετε θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι
στην περίπτωση που η εταιρεία σας υπάγεται στις περί αθεωρήτων διατάξεις της Α.
Υ. Ο. Ο. ΠΟΛ 1083/2003 το ως άνω τιµολόγιο εκδίδεται αθεώρητο και στην
περίπτωση που εκδίδεται µηχανογραφικά θα πρέπει να σηµαίνεται µε τη χρήση
ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.
4. Ακόµη σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. τα
παραπάνω έξοδα διαφήµισης που θα µετακυλήσετε στους οίκους του εξωτερικού
δεν λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου
αποθήκης.

79. 1003095/33/0015/13.3.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγαθών.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α.
οι οποίες αναφέρονται σε προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο
από τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιµολογίου, στο
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οποίο αναγράφονται, µεταξύ άλλων, η τιµή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των
επιστρεφοµένων αγαθών.
2.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι το πιστωτικό τιµολόγιο
εκδίδεται από τον εκδότη του στοιχείου που αναφέρεται στην αρχική συναλλαγή,
εφόσον συντρέχουν λόγοι που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόµενο του αρχικού
στοιχείου, όπως, µεταξύ άλλων, επί επιστροφής αγαθών. Στην περίπτωση αυτή
αναγράφεται η αξία των αγαθών που επιστρέφονται, η οποία µπορεί να είναι ίση µε
την αξία των αγαθών, όπως αυτή είχε χρεωθεί προς τον πελάτη στο αρχικό στοιχείο
(π.χ. άµεση επιστροφή αγαθών) ή όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (εγγ.
1125781/933/0015/12-10-1993,
1045926/337/0015/19.7.2002),
µπορεί
να
διαφοροποιείται από την τιµή αγοράς τους, να είναι δηλαδή µικρότερη, όταν αυτό
εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά και συµφωνίες, όπως π.χ. στην περίπτωση
που τα αγαθά δεν επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν ή
επιστρέφονται σε ακατάλληλο χρόνο κ.λπ.
3.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι, επιστροφή αγαθού
θεωρείται η αναστροφή της πώλησης αυτού η οποία πρέπει να πληροί τα
εννοιολογικά χαρακτηριστικά, όπως της ύπαρξης πραγµατικού ελαττώµατος, της
έλλειψης συµφωνηµένης ιδιότητας (Αστ. Κωδ. άρθρο 540). Μη ύπαρξης των
χαρακτηριστικών αυτών οι θεωρούµενες ως επιστροφές εµπίπτουν στην έννοια της
πώλησης αγαθού µεταξύ επιτηδευµατιών.
4.
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόµενα, η έκδοση πιστωτικών τιµολογίων για
επιστροφές αγαθών, κρίνεται ως θέµα πραγµατικό και εξετάζεται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, τα οποία και αξιολογούν τα πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα.

80. 1115017/2151/Α0012/14.3.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κλπ.
Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Α. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994, το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται
λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται και τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρίες του ν.
1665/1986 (ΦΕΚ 194Α') ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για την
εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2. Συνεπώς, τα µισθώµατα που καταβάλετε σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης
προκειµένου ν' αποκτήσετε µια αυτόµατη βούρτσα πλυσίµατος αυτοκινήτων
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά σας. Επισηµαίνεται ότι το µηχάνηµα που θα
αποκτήσετε θα αποτελέσει πάγιο στοιχείο της επιχείρησής σας όταν, ως µισθωτής,
ασκήσετε το δικαίωµα αγοράς του οπότε και θα περιέλθει στην κυριότητά σας.

Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
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Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), αντικείµενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και
η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό
της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την περίπτωση γ' του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω
Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 2, η από υποκείµενο στο φόρο χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών
για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών
από άλλον υποκείµενο στο φόρο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 ορίζεται,
µεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και, γενικά,
κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα θέσεων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόµενη από την
περίπτωση γ' του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η κανονική αξία τους.
Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να
επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις
υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έγγραφό σας, προτίθεστε να εγκαταστήσετε
στο χώρο της επιχείρησής σας, η οποία συνίσταται σε εµπορία υγρών καυσίµων και
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, µια αυτόµατη βούρτσα πλυσίµατος αυτοκινήτων, την
οποία θα αγοράσετε µε το σύστηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Ieasing),
προκειµένου να παρέχετε δωρεάν υπηρεσίες πλυσίµατος στους ενδιαφερόµενους
πελάτες σας, ανεξαρτήτως αν θα προµηθεύονται καύσιµα από το πρατήριό σας.
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή πλυσίµατος αυτοκινήτων
συνιστά παροχή υπηρεσίας που εµπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης γ' του
άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς, σύµφωνα µε την περίπτωση ε' της
παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ιδίου Κώδικα, πρόκειται για υπηρεσία για την
οποία δε θα παρείχετο δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιας
υπηρεσίας από άλλον υποκείµενο στο φόρο. Η εν λόγω υπηρεσία φορολογείται
στην κανονική της αξία.
7. Αναφορικά µε το δικαίωµα έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο30 του Κώδικα Φ.Π.Α
(ν.2859/2000), σας γνωρίζουµε ότι, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες από εσάς
προς τους πελάτες σας υπόκεινται σε ΦΠΑ (τιµολόγηση µε ΦΠΑ ή
ιδιοχρησιµοποίηση), έχετε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ της µηνιαίας µίσθωσης µε
το σύστηµα leasing.
Γ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆. 186/92) µεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο ο εκµεταλλευτής πλυντηρίου
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων τηρεί βιβλίο εισερχοµένων, στο
οποίο καταχωρεί για κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου και τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του
οχήµατος.
2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου

- 116 -

εισερχοµένων έχει ο επιτηδευµατίας ο οποίος εκµεταλλεύεται πλυντήριο
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών κλπ., δηλαδή εκείνος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες
πλυσίµατος αυτοκινήτων, µοτοσικλετών κλπ. έναντι αµοιβής. Εποµένως, εφόσον θα
παρέχετε υπηρεσίες πλυσίµατος αυτοκινήτων (µε αυτόµατη βούρτσα) σε όποιον
πελάτη σας ενδιαφέρεται, πάντοτε δωρεάν, για λόγους προώθησης των πωλήσεών
σας σε καύσιµα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, δεν θα εµπίπτετε στην έννοια του
εκµεταλλευτή πλυντηρίου αυτοκινήτων, οπότε δεν θα έχετε υποχρέωση τήρησης
βιβλίου εισερχοµένων για τις εν λόγω υπηρεσίες.
Σηµειώνεται όµως ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω τελούν υπό τον
έλεγχο της αρµόδιας ∆ΟΥ, η οποία έχει αρµοδιότητα να ελέγξει τα πραγµατικά
περιστατικά.
3. Περαιτέρω µε βάση τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο Β' του παρόντος «περί
Φ.Π.Α.», εφόσον η πράξη της δωρεάν παροχής του πλυσίµατος των αυτοκινήτων
υπόκειται σε Φ.Π.Α., εκδίδεται απόδειξη αuτοπαράδοσης ή απόδειξη παροχής
υπηρεσιών στην οποία θα αναγράφεται ότι εκδίδεται ως «απόδειξη
αυτοπαράδοσης» σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14
του Π.∆.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

81. 1095199/1763/Α0012/17.3.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση χρηµατικού ποσού, το οποίο τιµολογήθηκε σε
προηγούµενες χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης
σε επόµενη χρήση.
Απαντώντας στην από 10.10.2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω
θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α) ΦΟΡΟΛΟΓ\Α ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Υπηρεσία µας, στην περίπτωση κατά την οποία σε
κάποια επόµενη χρήση από εκείνη εντός της οποίας επιχείρηση εξέδωσε ένα
τιµολόγιο, το δικαστήριο περιορίσει την αµοιβή της που εµφανίζεται σ' αυτό, το ποσό
κατά το οποίο περιορίζεται η αµοιβή της εταιρείας συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των
ακαθάριστων εσόδων της χρήσης εντός της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του
δικαστηρίου. Περαιτέρω και όσον αφορά την επιχείρηση που τιµολογήθηκε και
εφόσον τα κέρδη της προσδιορίζονται λογιστικώς, το πιο πάνω ποσό πρέπει να
προσαυξήσει τα κέρδη της χρήσης εντός της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του
δικαστηρίου. Τούτο γιατί ενώ η επιχείρηση εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της
προηγούµενης χρήσης την αρχική αµοιβή της εταιρείας, η αµοιβή αυτή
οριστικοποιήθηκε σε επόµενη χρήση σε χαµηλότερο ύψος. Η κατά τα άνω
προσαύξηση των κερδών της εν λόγω χρήσης δύναται να γίνει είτε µε τη θεώρηση
του πιο πάνω ποσού ως αφαιρετικού στοιχείου των εκπιπτόµενων δαπανών αυτής
της χρήσης είτε µε τη θεώρηση του ποσού τούτου ως προσθετικού στοιχείου των
ακαθάριστων εσόδων της ίδιας χρήσης. Από τους δύο αυτούς τρόπους και από την
πλευρά της φορολογίας εισοδήµατος εκτιµάται ότι ορθός είναι ο πρώτος.
2. Περαιτέρω όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση, ως κτηθέν εισόδηµα
θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απέκτησε αγώγιµο δικαίωµα είσπραξης,
ανεξάρτητα από την πραγµατοποίησή του. Το εισόδηµα αυτό φορολογείται στη
χρήση µέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωσή είσπραξης αυτού (Π. 10048/1981
/ΠΟΛ9/22.1.1982 εγκύκλιος).
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3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας κι όπως µας
γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι ασκείτε ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο
δραστηριότητας «γραφείο µεταφορών» χωρίς να έχετε στην κατοχή σας φορτηγά
αυτοκίνητα ∆.Χ, αλλά εκτελείτε το µεταφορικό έργο το οποίο αναλαµβάνετε µε την
ανάθεσή του σε τρίτους µεταφορείς. Επίσης, σύµφωνα µε σχετική σύµβαση που
έχετε υπογράψει µε την εταιρεία «………» έχετε αναλάβει τη µεταφορά προϊόντων
της εν λόγω εταιρείας στους πελάτες της που δραστηριοποιούνται στο νοµό Αχαΐας.
Η αµοιβή σας υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό και τον όγκο των µεταφερόµενων
δεµάτων σε συνδυασµό µε την προσφορά (τιµοκατάλογο) του κόστους του
µεταφορικού έργου που υποβάλατε στην ίδια εταιρεία. Στη συνέχεια, µετά από
έλεγχο που διενήργησε η πιο πάνω εταιρεία διαπιστώθηκε, ότι κατά τα έτη 2003,
2004 και 2005 τιµολογήσατε και εισπράξατε από αυτήν, ποσό ύψους 127.190 ευρώ
περισσότερο από αυτό για το οποίο είχατε δικαίωµα, σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, λόγω της χρέωσης της µεταφοράς των δεµάτων µε τιµή µεγαλύτερη από
την τιµή της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω µε το από 2.8.2005 συµφωνητικό που
συνυπογράψατε µε την πιο πάνω εταιρεία συµφωνήσατε να επιστρέψετε σε αυτήν
το πιο πάνω ποσό σε πέντε ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχοµένης από την
31.8.2005.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αµοιβή σας για την εκτέλεση του µεταφορικού
έργου που αναλάβατε από την εταιρεία «………….» για τα έτη 2003, 2004 και 2005
οριστικοποιήθηκε εντός του έτους 2005, µετά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε
από την εν λόγω εταιρεία.
Κατά συνέπεια το πιο πάνω ποσό συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων
σας της χρήσης 2005. Περαιτέρω, η εταιρεία «…………» πρέπει να µειώσει τις
εκπιπτόµενες δαπάνες της ίδιας χρήσης κατά το ίδιο ποσό, εφόσον βέβαια το έχει
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή µε την προϋπόθεση ότι έχετε καταθέσει το εν
λόγω ιδιωτικό συµφωνητικό στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και έχει βεβαία ηµεροµηνία.
Β) ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ. Β. Σ. (π.δ. 186/1992),
όπως ερµηνεύτηκαν µε την παρ. 16.9 της εγκυκλίου 3/24.11.1992, ο µεταφορέας και
το µεταφορικό γραφείο εκδίδει θεωρηµένο διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς, µεταξύ
των άλλων, και όταν επιστρέφει ποσό κοµίστρων. Στο σηµείωµα αυτό αναγράφονται
τα στοιχεία του µεταφορέα ή µεταφορικού γραφείου, του φορτωτή ή αποστολέα και
του παραλήπτη των αγαθών, ο αριθµός της φορτωτικής, το ποσό της διαφοράς των
κοµίστρων που επιστρέφονται ή οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Όταν
επιστρέφεται ποσό κοµίστρων στο φορτωτή δεν απαιτείται η υπογραφή του
παραλήπτη, Τέλος, όταν επιστρέφονται κόµιστρα δεν είναι απαραίτητο να
παραδοθεί το δεύτερο αντίτυπο, δεδοµένου ότι παραδίδεται το πρωτότυπο σ' αυτόν
που επιστρέφονται τα κόµιστρα και το οποίο θα είναι και το δικαιολογητικό
εγγραφής.
2. Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι για τις επιστροφές κοµίστρων πρέπει να
εκδίδεται το θεωρηµένο διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς, που προβλέπεται από
την ειδική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ. Β. Σ., και όχι το αθεώρητο
πιστωτικό τιµολόγιο, που προβλέπεται από τη γενική διάταξη του άρθρου 12 (παρ.
13) του Κ.Β.Σ.
Γ) Φ.Π.Α.
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Εφόσον από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου
διορθωτικού σηµειώµατος µεταφοράς για επιστροφή κοµίστρων, ακόµη και για
µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους, θα
πρέπει στο στοιχείο αυτό να υπολογισθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί µε τον συντελεστή
που ισχύει την ηµεροµηνία έκδοσής του.
Τέλος σηµειώνουµε ότι, το διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς, αποτελεί για µεν
την µεταφορική εταιρεία αρνητική εκροή, για δε την………… ΑΕ αρνητική εισροή.

82. 1027361/228/0015/5.4.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό
σύµβουλο προς επιχείρηση µεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών.
Απαντώντας στην από 14.3.2006 αίτησή σας µε την οποία η θέτετε το
ερώτηµα εάν η επιχείρησή σας που ασχολείται µε τη µεσιτεία ασφαλειών δύναται να
εκδίδει προς τους συνεργάτες της (ασφαλιστικούς συµβούλους κ.λ.π.) για τις
προµήθειες που τους καταβάλλει θεωρηµένη εκκαθάριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 176/1977, οπότε να παρέλκει η έκδοση φορολογικού
στοιχείου από αυτούς για το έσοδο αυτό, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια
στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην εκδίδουν
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προµήθειες
και λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασµό τους
ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το
βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις
θεωρηµένες εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που
παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειοµεσίτη κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις
επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιµολογίων παροχής
υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και λοιπών δικαιωµάτων.
2.
Από τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή µε θέµα τα εκδιδόµενα
στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι, η δυνατότητα καταβολής
αµοιβών µε την έκδοση εκκαθαρίσεων παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες,
παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. από τους οποίους και παρέλκει η
έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Για την καταβολή αµοιβών από τους πράκτορες,
παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για
ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (ασφαλιστικοί σύµβουλοι κ.λ.π.) δεν
παρέχεται τέτοια δυνατότητα (µε την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρησή σας έναντι προµήθειας
δυνάµει σύµβασης (ασφαλιστικοί σύµβουλοι) οφείλουν για την παροχή των
υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρησή
σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και, σε
περίπτωση που οι δικαιούχοι των αµοιβών δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και
στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις (περιστασιακά
απασχολούµενοι που τους καταβάλλονται µικροποσά µέχρι 4.000 ευρώ ετησίως και
δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία- θέµα πραγµατικό), θα καταβάλλετε τις
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αµοιβές τους µε την έκδοση απόδειξης δαπάνης σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος.
83. 1024664/196/0015/10.4.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφηµερίδων και
περιοδικών) από υποπράκτορα εφηµερίδων.
Απαντώντας στην από 7.3.2006 αίτησή σας µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η
επιχείρησή σας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της µέτρησης τεκµαρτής
δαφηµιστικής δαπάνης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αγοράζει καθηµερινά από
υποπράκτορα εφηµερίδων όλο τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο (περιοδικά και
εφηµερίδες) τον οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται και ρωτάτε τι στοιχείο πρέπει να
εκδίδεται για αυτή τη συναλλαγή, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/92 (ΚΒΣ) ορίζεται
ότι για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο
επιτηδευµατία εκδίδεται τιµολόγιο.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 2 της ΑΥΟ
1115278/842/0015Α’ ΠΟΛ 1292/8.9.93 «για τις εφηµερίδες και περιοδικά που
πωλούνται σε ορισµένη τιµή και αποστέλλονται από υποπράκτορες
(εφηµεριδοπώλες) προς τρίτους (εκµεταλλευτές περιπτέρων, καταστήµατα ψιλικών
και λοιπά σηµεία λιανικής πώλησης), προκειµένου να πωληθούν για λογαριασµό των
υποπρακτόρων έναντι αµοιβής, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 186/92 (ΚΒΣ) από τους
υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκµεταλλευτές
περιπτέρων κλπ.), µια φορά το χρόνο, το αργότερο µέχρι 31.1. του επόµενου
χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προµήθειες. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ».
3. Έχοντας υπόψη ότι η αγορά των εφηµερίδων και περιοδικών εν
προκειµένω δεν γίνεται µε σκοπό την µεταπώλησή τους από την επιχείρησή σας για
λογαριασµό του υποπράκτορα, αλλά για ίδια χρήση (επεξεργασία), δηλαδή η
επιχείρησή σας είναι ο τελικός αγοραστής/ καταναλωτής των εντύπων αυτών, δεν
έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος εγγράφου και
κατά συνέπεια το προσήκον εκδιδόµενο στοιχείο από τον πωλητή των εφηµερίδων
είναι το τιµολόγιο πώλησης του άρθρου 12 του ΚΒΣ. Σηµειώνεται ότι για τη
συναλλαγή αυτή εκδίδεται και δελτίο αποστολής (ή συνενωµένο τιµολόγιο- δελτίο
αποστολής), καθώς δεν εµπίπτει στις εξαιρούµενες περιπτώσεις της εγκυκλίου ΠΟΛ
54/1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

84. 1027149/213/0015/10.4.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη µεταβίβαση Φ.∆.Χ. και
δικαιώµατος άδειας.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος και ειδικότερα την υποχρέωση έκδοσης ή µη φορολογικού στοιχείου κατά τη
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µεταβίβαση, λόγω πώλησης, φορτηγού ∆.Χ. και του δικαιώµατος άδειας, καθώς
επίσης και το ύψος του προστίµου, σε περίπτωση µη έκδοσης τιµολογίου για τη
µεταβίβαση του δικαιώµατος άδειας, κατά τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1. Στην περίπτωση µεταβίβασης φορτηγού ∆.Χ. αυτοκινήτου, µε την άδεια ή
χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευµατίας φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
Κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις ως προς την
έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που τυχόν
απορρέουν από λοιπές µη φορολογικές διατάξεις:
α) στην περίπτωση που αντισυµβαλλόµενος είναι επιτηδευµατίας εκδίδεται
τιµολόγιο – δελτίο αποστολής (θεωρηµένο), µε το οποίο θα καλύπτεται τόσο η
µεταβίβαση του αυτοκινήτου όσο και η µεταβίβαση της άδειας ή µόνο του
αυτοκινήτου κατά περίπτωση.
β) στην περίπτωση που αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης εκδίδεται απόδειξη
λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), η οποία θα καλύπτει τη µεταβίβαση µόνο του
αυτοκινήτου.
γ) να µεταβιβάσει το αυτοκίνητο και την άδεια µαζί ή µεµονωµένα µε τη
σύνταξη συµβολαίου µεταβίβασης (ενώπιον συµβολαιογράφου) σε κάθε περίπτωση.
Τέλος διευκρινίζεται ότι η µεταβίβαση του δικαιώµατος άδειας (∆Χ αυτ/του)
µεµονωµένα θεωρείται ως πράξη παροχής υπηρεσιών, αφού ως παροχή υπηρεσίας
χαρακτηρίζεται γενικά και η µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άϋλου
αγαθού ή δικαιώµατος, άρα µπορεί να εκδοθεί τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
(Τ.Π.Υ.) ή να συνταχθεί συµβόλαιο ενώπιον συµβολαιογράφου.
2. Περαιτέρω, όσον αφορά την επιβολή προστίµου Κ.Β.Σ., για τη µη έκδοση
φορολογικού στοιχείου κατά τη µεταβίβαση άδειας Φ.∆.Χ., για την οποία, όπως µας
διευκρινίσατε µετά από τηλεφωνική µας επικοινωνία, δεν έχει συνταχθεί ούτε
συµβόλαιο κατά τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν.2523/97, προβλέπεται η
επιβολή προστίµου ίσου µε την αξία της συναλλαγής ή µέρους αυτής που
αποκρύφθηκε, σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή ανακριβούς
έκδοσης αυτού, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α. Η
διάπραξη της παράβασης να έχει σαν αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής ή
µέρους αυτής, ανεξάρτητα από το εάν η απόκρυψη αυτής συνεπάγεται ή µη και
απόκρυψη φορολογητέου εσόδου και β. η αποκρυβείσα αξία να είναι µεγαλύτερη των
880 ευρώ. Μη συντρεχουσών των ως άνω προϋποθέσεων επιβάλλεται το πρόστιµο
που ορίζεται από την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω νόµου, κατά
περίπτωση.
Κατά συνέπεια, το ύψος του επιβλητέου προστίµου, για µη έκδοση
φορολογικού στοιχείου ή για ανακριβή έκδοση αυτού, συναρτάται µε την εµφάνιση ή
µη της συναλλαγής είτε στα φορολογικά στοιχεία είτε απ΄ ευθείας στα φορολογικά
βιβλία, για τους υπόχρεους σε τήρησή τους.
Εποµένως, για τον υπολογισµό του ύψους του επιβλητέου προστίµου της
περίπτωσης που αναφέρετε στο υπόψη έγγραφό σας (µεταβίβαση άδειας Φ.∆.Χ.
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χωρίς να έχει εκδοθεί το προσήκον φορολογικό στοιχείο), θα πρέπει να διερευνηθεί
εάν έχει πραγµατοποιηθεί η εµφάνιση – απεικόνιση της γενόµενης συναλλαγής
(µεταβίβαση άδειας), κατά το χρόνο του ελέγχου, στα τηρούµενα βιβλία του Κ.Β.Σ.,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος άδειας
καταβλήθηκε εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.
2 του ν.2579/1998, όπως αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας.

85. 1031593/258/0015/12.4.2006
ΘΕΜΑ: Παραγωγή λογισµικού (προγραµµάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας–
Έκδοση φορολογικού στοιχείου.
Με την από 27/3/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ατοµική
επιχείρηση παραγωγής και εµπορίας λογισµικού Η/Υ και όπως προφορικά µας
διευκρινίσατε, πρόκειται να κατασκευάσετε κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε το οποίο υπογράψατε σχετική σύµβαση, ένα
πρόγραµµα για Η/Υ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουµε το προσήκον
φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε προς το εν λόγω Πανεπιστήµιο.
Επί του θέµατος αυτού σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά από
επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή
συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν
αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η διάθεση προγραµµάτων Η/Υ τα οποία
παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας θεωρείται παροχή υπηρεσιών
και εκδίδεται το αντίστοιχο τιµολόγιο. Αντίθετα η διάθεση αυτούσιων, τυποποιηµένων
προγραµµάτων θεωρείται πώληση αγαθού (σχετ. η παράγραφος 12.4.3 της
ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992).
3. Με βάση τα προαναφερόµενα η παραγωγή από εσάς προγράµµατος Η/Υ
κατόπιν παραγγελίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης θεωρείται
παροχή υπηρεσίας.
4. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο
επιτηδευµατία και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού
(∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.),
εκδίδεται τιµολόγιο.
5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το προσήκον
φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδώσετε για την ως άνω συναλλαγή είναι το
Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στον χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις των παρ.
14 και 15 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
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86. 1040449/328/0015/20.4.2006
ΘΕΜΑ: Στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή ασφαλιστικών
αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε επιτηδευµατίες.
Σε συνέχεια της 1117127/8130/1725/Α0014/15.12.2005 απάντησης της
∆/νσης Φ.Π.Α. και όσον αφορά το ερώτηµα δικής µας αρµοδιότητας που υποβάλατε
µε τη σχετική αίτησή σας και αναφέρεται στο θέµα, σας γνωρίζουµε ότι, όπως έχει
γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο 1122103/6559/∆0014/ΠΟΛ. 1036/29.1.93 παρέλκει η
έκδοση αθεώρητων τιµολογίων της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
(αποζηµιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λ.π.), από τους επιτηδευµατίες δικαιούχους
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον εκδίδονται
από τις τελευταίες ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής της αποζηµίωσης, σύµφωνα
µε την εγκύκλιο διαταγή Α9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977.
Τέλος σηµειώνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές (καταβολή αποζηµιώσεων
σε επιτηδευµατίες µε ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής) οι αντισυµβαλλόµενοι
είναι υπόχρεοι στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92)

87. 1022384/179/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής – Έκδοση στοιχείου.
Με την από 27.2.2006 αίτηση και την από 17.4.2006 διευκρινιστική επιστολή
σας µας γνωρίζετε ότι είστε φαρµακοποιός και ότι πρόκειται να συνεργαστείτε µε την
εταιρία……., η οποία ασχολείται µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν
πωλήσεις φαρµάκων των συµβεβληµένων µε αυτή φαρµακείων, µε τον εξής τρόπο:
Η εν λόγω εταιρία θα σας πουλήσει επί πιστώσει ένα computer αξίας 3.000,00
ευρώ περίπου, εκδίδοντας προς τούτο σχετικό τιµολόγιο πώλησης – δελτίο
αποστολής. Προς εξόφληση αυτής της οφειλής σας θα αποστέλνετε στην εν λόγω
εταιρία κάθε µήνα και για τρία χρόνια στατιστικά στοιχεία που θα αφορούν τις
πωλήσεις φαρµάκων που θα πραγµατοποιείτε στο φαρµακείο σας (µε δισκέτα ή
µέσω internet), εκδίδοντας ανά εξάµηνο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 500,00
ευρώ µε αιτιολογία «Για πωλήσεις στατιστικών στοιχείων µέσω internet».
Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν είναι δυνατόν αντί
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών να εκδίδετε τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των
εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια
ή µετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή
διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους
που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2. Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και τα διαλαµβανόµενα στην υπόψη αίτησή
σας συνάγεται ότι η παροχή εκ µέρους σας των προαναφερόµενων στατιστικών
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στοιχείων στην εταιρία ………έναντι αµοιβής πληροί τα εννοιολογικά στοιχεία της
παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου µέσου παροχής (µε δισκέτα ή µέσω internet κ.α.)
και κατά συνέπεια για τις υπηρεσίες αυτές εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
3. Η ∆/νση Μητρώου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη
φωτοτυπία της αίτησης και της διευκρινιστικής επιστολής του φορολογουµένου,
παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και σε µας.

88. 1042115/341/0015/11.5.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών διαφήµισης µέσω
διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν
αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά.
Με την από 26.4.2006 αίτησή σας και τη συνηµµένη σε αυτήν σύµβαση
συνεργασίας, µας γνωρίζετε ότι, η επιχείρησή σας η οποία δραστηριοποιείται στον
τοµέα της πληροφορικής προτίθεται να συνάψει σύµβαση µε την εταιρία
G……………, η οποία εδρεύει στην lρλανδία, για την παροχή από την δεύτερη προς
εσάς επ' αµοιβή υπηρεσιών διαφήµισης στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς
οριζόµενα στη µεταξύ σας σύµβαση, επισηµαίνοντας ότι η αντισυµβαλλόµενη
επιχείρηση δεν θα εκδίδει κάποιο φορολογικό παραστατικό για τις προσφερόµενες
υπηρεσίες και ρωτάτε σχετικά µε τις νόµιµες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την
πλευρά σας προκειµένου οι σχετικές δαπάνες της επιχείρησής σας να εκπίπτουν
από το εισόδηµά της. Επί των ανωτέρω όσον αφορά τα θέµατα δικής µας
αρµοδιότητας σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις την παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.∆. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις
υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου ή
εκδίδουν ανακριβές τιµολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά
την πώληση αγαθών.
2. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον ο αλλοδαπός
αντισυµβαλλόµενος δεν εκδίδει κάποιο φορολογικό παραστατικό σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας του για την αµοιβή που λαµβάνει για τις υπηρεσίες που
προσφέρει, η επιχείρηση σας θα εκδώσει τιµολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών),
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτός εδρεύει στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι τα
στοιχεία που εκδίδονται προς αντισυµβαλλοµένους που εδρεύουν στην αλλοδαπή
δεν διαφοροποιούνται εκείνων που εκδίδονται προς αντισυµβαλλοµένους που
εδρεύουν
στην
ηµεδαπή
(έγγραφά
µας
1069431/551/0015/9.8.2001,
1098497/727/0015/7.11.2005).
Σηµειώνεται ότι πέραν της έκδοσης του τιµολογίου ως επιπλέον αποδεικτικά
στοιχεία πραγµατοποίησης της δαπάνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα
δικαιολογητικά, όπως εµβάσµατα τραπεζών κ.λ.π.
3. Τέλος σηµειώνεται ότι το τιµολόγιο αυτό, επειδή δεν υπάρχει αντικείµενο
φορολογίας για τον αντισυµβαλλόµενό σας στην Ελλάδα, φυλάσσεται µαζί µε τα
λοιπά δικαιολογητικά από εσάς στους χρόνους που ορίζονται κάθε φορά από τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
4. Το παρόν έγγραφο µε συνηµµένη τη σχετική αίτηση κοινοποιείται στη ∆/νση
Φορολογίας Εισοδήµατος για τις τυχόν δικές της ενέργειες στα πλαίσια της
αρµοδιότητας της.
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89. 1044002/352/2006/11.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιµολογίου.
Με την από 5/5/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι έχετε κάνει έναρξη
εργασιών στην ∆.Ο.Υ………για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε τίτλο
«Τ…….» και στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας ανεγείρατε οικοδοµή, της
οποίας το κόστος ανέγερσης επιδοτείται ως υπαγόµενη στο πρόγραµµα ΟΠΑΑΧ
Ε.Π.Α.Α. Α.Υ., για την κατασκευή της οποίας οι διάφοροι εργολάβοι σας εξέδωσαν
Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιµολογίων Πώλησης, λόγω µη έγκαιρης
γνωστοποίησης από µέρους σας προς αυτούς της ιδιότητάς σας ως επιτηδευµατία
και περαιτέρω ερωτάτε εάν είναι σύννοµη η αντικατάσταση των εκδοθεισών Α.Λ.Π.
µε εκ των υστέρων έκδοση Τιµολογίων πώλησης δεδοµένου ότι, όπως µας
γνωρίσατε προφορικά, τα Τιµολόγια πώλησης είναι απολύτως απαραίτητα ως
δικαιολογητικά για την πλήρωση των αναγκών του ως άνω επιδοτούµενου
προγράµµατος (καταβολή επιδοτήσεων, επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λ.π.) αλλά και ως
δικαιολογητικά εγγραφών στο τηρούµενο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Κ.Β.Σ.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ο επιτηδευµατίας που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται
(µεταξύ άλλων) να εκδίδει, να ζητά και να λαµβάνει τα φορολογικά στοιχεία που
ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά περίπτωση.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 1) και 13 (παρ. 1)
επίσης του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις πωλήσεις αγαθών από επιτηδευµατία σε
άλλο επιτηδευµατία ή στο κοινό εκδίδεται Τιµολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π. αντίστοιχα και
σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών εκδίδεται απόδειξη
επιστροφής.
3.
Όπως
έχει
γίνει
δεκτό
από
τη
∆ιοίκηση
(έγγραφό
µας
1092189/84/0015/27.9.2005) η αντικατάσταση Α.Λ.Π., που εκδόθηκε σε
επαγγελµατία χωρίς ευθύνη του εκδότη, µε τιµολόγιο που εκδίδεται εκ των υστέρων,
είναι δυνατή αφού προηγηθεί η έκδοση απόδειξης επιστροφής λιανικής πώλησης,
στην οποία θα γίνεται ρητή µνεία ότι εκδίδεται για λόγους λογιστικής τακτοποίησης
(εγγραφή αφαιρετική των εσόδων από λιανικές πωλήσεις), µε αναγραφή σ’ αυτήν του
α/α της Α.Λ.Π. που αφορά.
Αυτονόητο είναι ότι µε την εν συνεχεία έκδοση του Τιµολογίου διενεργούνται οι
δέουσες λογιστικές εγγραφές που αφορούν τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις.
4.
Ενόψει των ανωτέρω η αντικατάσταση των Α.Λ.Π., που περιγράφονται στη
σχετική αίτησή σας, µε την έκδοση Τιµολογίων είναι δυνατή τηρουµένων των
προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρ. 3 ανωτέρω.
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90. 1048989/378/0015/30.5.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για τις αµοιβές που λαµβάνουν οι ασφαλιστικοί
σύµβουλοι από τους ασφαλιστικούς πράκτορες.
Απαντώντας στην από 24-5-200606 αίτησή σας µε την οποία θέτετε το
ερώτηµα εάν οι επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών «υπηρεσίες ασφαλιστικού
πράκτορα» για τις αµοιβές που καταβάλλουν στους ασφαλιστικούς συµβούλους (τ.
παραγωγούς ασφαλίσεων) θα εκδίδουν εκκαθαρίσεις, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
2.
Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια
στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην εκδίδουν
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προµήθειες
και λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασµό τους
ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το
βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις
θεωρηµένες εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που
παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειοµεσίτη κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις
επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιµολογίων παροχής
υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και λοιπών δικαιωµάτων.
2.
Από τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή µε θέµα τα εκδιδόµενα
στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι, η δυνατότητα καταβολής
αµοιβών µε την έκδοση εκκαθαρίσεων παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες,
παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. από τους οποίους και παρέλκει η
έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Για την καταβολή αµοιβών από τους πράκτορες,
παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για
ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (ασφαλιστικοί σύµβουλοι κ.λ.π.) δεν
παρέχεται τέτοια δυνατότητα (µε την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς τους ασφαλιστικούς πράκτορες έναντι
προµήθειας δυνάµει σύµβασης (ασφαλιστικοί σύµβουλοι) οφείλουν για την παροχή
των υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τους
ασφαλιστικούς πράκτορες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του π.δ. 186/92
(Κ.Β.Σ.) και, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των αµοιβών δεν είναι υπόχρεοι σε
τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι
προϋποθέσεις (περιστασιακά απασχολούµενοι που τους καταβάλλονται µικροποσά
µέχρι 4.000 ευρώ ετησίως και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία- θέµα
πραγµατικό), θα καταβάλλουν τις αµοιβές τους µε την έκδοση απόδειξης δαπάνης
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως
άνω νοµοθετήµατος.

91. 1035204/286/0015/31.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική µορφή και διάθεσή του µέσω
τρίτου.
Στην από 3 Απριλίου 2006 αίτησή σας αναφέρετε ότι θα παρέχετε έναντι
ετήσιας συνδροµής το δικαίωµα χρήσης και πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε ένα
εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό µε φορολογικές ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις.
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Ειδικότερα, προκειµένου να έχει ο χρήστης πρόσβαση στη ύλη του περιοδικού, θα
του αποστέλλετε ένα cd µε λογισµικό, βάσει του οποίου θα µπορεί να αναγνώσει τις
σελίδες του περιοδικού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και κωδικούς χρήσης
χρονικής διάρκειας ίσης µε τη συνδροµή του. Ρωτάτε δε να σας γνωρίσουµε: α) εάν η
εν λόγω συνδροµή θεωρείται αγαθό ή υπηρεσία, β) τι παραστατικό θα εκδοθεί για τη
συνδροµή και γ) εάν µπορεί να εφαρµοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 12 του ΚΒΣ για έκδοση δηλαδή µηνιαίας εκκαθάρισης για τις πωλήσεις που
έχουν γίνει, επειδή ο εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι τρίτη εταιρία και
εσείς µεταπωλητές.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα.
1. Όπως έχει διευκρινιστεί µε το έγγραφό µας 1062062/554/28.9.2000, η
έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική µορφή µέσω διαδικτύου, για το οποίο οι τρίτοι
αντισυµβαλλόµενοι κατόπιν συνδροµής αποκτούν το δικαίωµα χρήσης µε χορήγηση
κωδικού πρόσβασης, των αποθηκευµένων αρχείων στο διαδίκτυο (µορφή
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης), αποτελεί παροχή υπηρεσίας.
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για παροχή
υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία εκδίδεται τιµολόγιο και
σύµφωνα µε την παράγραφο 14 στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο
εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής, ενώ σε περίπτωση παροχής σε πελάτη
δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι
προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος
υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο
πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων.
3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. επί επαναλαµβανόµενων παροχών υπηρεσιών προς τον ίδιο επιτηδευµατία
εντός του ίδιου µήνα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός τιµολογίου εντός του
πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία του
µήνα που αφορά, τηρώντας τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω
διάταξη.
4. Εξάλλου, από τις συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988
προκύπτει ότι επί παροχής υπηρεσιών προς µη επιτηδευµατία (ιδιώτη) εκδίδεται
απόδειξη παροχής υπηρεσιών από φορολογική ταµειακή µηχανή ή µε τη χρήση
φορολογικού µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ στο χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος).
5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον η αποστολή του περιοδικού
µέσω διαδικτύου αποτελεί παροχή υπηρεσίας και η επιχείρησή σας µεταπωλεί το
περιοδικό αυτό έναντι προαπαιτούµενης συνδροµής – αµοιβής προκειµένου να
παράσχει τη σχετική υπηρεσία (όπως µας διευκρινίσατε τηλεφωνικά), πρέπει να
εκδίδεται προς τους αγοραστές- παραλήπτες του περιοδικού τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών εάν είναι επιτηδευµατίες, ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών εάν είναι
ιδιώτες, κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης σας αποκτά το
σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών σας και όχι πέραν της διαχειριστικής
περιόδου των συµβαλλοµένων. Τέλος, η εκδοτική εταιρία του ηλεκτρονικού
περιοδικού (παροχή υπηρεσίας) για τις επαναλαµβανόµενες προς την εταιρία σας
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πωλήσεις αυτού για την παραπέρα πώληση του κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα µπορεί
να εκδίδει τιµολόγιο του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.

92. 1047515/372/0015/13.6.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για αγορά προγραµµάτων λογισµικού (software)
και ονοµασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) µέσω διαδικτύου
από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του
φορολογικά
παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων
στοιχείων.
Με την από 18.4.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι, η επιχείρησή σας
προτίθεται να αγοράσει µέσω διαδικτύου προγράµµατα λογισµικού, καθώς επίσης
ονοµασίες διαδικτυακών τόπων (domain names) από αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό και ρωτάτε σχετικά µε την
αντιµετώπιση των ανωτέρω αγορών από πλευράς διατάξεων Κ.Β.Σ. Επίσης, ρωτάτε
σχετικά µε τις προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων. Επί των
ανωτέρω σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε κοινή θέση των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
προϊόντα τα οποία στην ενσώµατη µορφή τους αντιµετωπίζονται ως παράδοση
αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε ψηφιακή µορφή µέσω ηλεκτρονικού
δικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσιών» (Υπηρεσιακό σηµείωµα ΦΠΑ
5839/451/Β0014/ 30.11.2001, έγγραφά µας 1119993/178/0015/19.12.2005,
1082753/868/0015/16.9.2003)
Εν όψει των ανωτέρω τόσο η πώληση προγραµµάτων λογισµικού (software)
όσο και η πώληση ονοµασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) µέσω
διαδικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσίας.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή
τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου ή
εκδίδουν ανακριβές τιµολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά
την πώληση αγαθών.
3.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον οι αλλοδαποί αντισυµβαλλόµενοί σας
δεν εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας
τους για την αµοιβή που λαµβάνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν (πώληση
λογισµικών προγραµµάτων και ονοµασιών διαδικτυακών τόπων), η επιχείρηση σας
θα εκδώσει τιµολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
αυτοί εδρεύουν στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι τα στοιχεία που εκδίδονται προς
αντισυµβαλλοµένους που εδρεύουν στην αλλοδαπή δεν διαφοροποιούνται εκείνων
που εκδίδονται προς αντισυµβαλλόµένους που εδρεύουν στην ηµεδαπή (έγγραφά
µας 1069431/551/0015/9.8.2001, 1098497/727/0015/7.11.2005). Εννοείται ότι τα ως
άνω στοιχεία θα καταχωρηθούν στα φορολογικά σας βιβλία.
4.
Σηµειώνεται ότι πέραν της έκδοσης των τιµολογίων ως επιπλέον αποδεικτικά
στοιχεία πραγµατοποίησης της δαπάνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα
δικαιολογητικά, όπως εµβάσµατα τραπεζών κ.λ.π. Επίσης, τα τιµολόγια αυτά, επειδή
δεν υπάρχει αντικείµενο φορολογίας για τους αντισυµβαλλόµενούς σας στην Ελλάδα,
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φυλάσσονται µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά από εσάς στους χρόνους που
ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
5.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας σχετικά µε την έκδοση αθεώρητων
φορολογικών στοιχείων, σάς γνωρίζουµε ότι το θέµα αυτό ρυθµίζεται αναλυτικά από
την Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015 ΠΟΛ 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794/Β΄) περί της
απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισµένων κατηγοριών
επιτηδευµατιών.

93. 1032538/264/0015/29.6.2006
ΘΕΜΑ: Πώληση λογισµικού µέσω διαδικτύου – Ανάθεση τιµολόγησης.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι έχετε κατασκευάσει ένα λογισµικό, το
οποίο θα πουλάτε ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Η πώληση µέσω διαδικτύου
προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού λογισµικού σε κάποιον εξυπηρετητή (server),
το οποίο προσφέρει στον χρήστη µεταξύ άλλων υπηρεσίες ηλεκτρονικού καλαθιού
αγορών, ασφάλεια συναλλαγών, εξακρίβωση ορθότητας πιστωτικής κάρτας κ.λ.π. Η
εταιρεία….! (www……..com) παρέχει στους κατασκευαστές λογισµικού τις
παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες έναντι αµοιβής, η οποία εξαρτάται από την
κίνηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ο κατασκευαστής του λογισµικού δηµιουργεί
έναν λογαριασµό (account) στους εξυπηρετητές της……! και αφού συµφωνήσει
ηλεκτρονικά στο συµφωνητικό (Developers License Agremment), έχει τη δυνατότητα
µε τα εργαλεία που του παρέχονται να «στήσει» το ηλεκτρονικό του κατάστηµα.
Μέσα στις υποχρεώσεις της………! είναι κάθε µήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον
κατασκευαστή του λογισµικού αναλυτική κατάσταση µε τις αγορές που
διενεργήθηκαν και το ποσό της προµήθειας που κρατήθηκε ως αµοιβή για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι χρήστες (από όλο τον κόσµο) οι οποίοι επιθυµούν να
αγοράσουν το προϊόν σας, θα οδηγούνται από την ιστοσελίδα σας µε ένα σύνδεσµο
(link) στο καλάθι αγορών σας στην……….!. Εκεί θα εισάγουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, ούτως ώστε µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής να έχουν αγοράσει την
άδεια χρήσης του λογισµικού.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η ……….αποτελεί το διαµεσολαβητή, ο
οποίος εισπράττει χρήµατα για λογαριασµό σας, εκδίδει τιµολόγιο για λογαριασµό
σας και καταθέτει το συνολικό ποσό της συναλλαγής (καθαρή αξία και Φ.Π.Α.) σε
προσωπικό σας λογαριασµό, αφού πρώτα παρακρατήσει την προµήθειά της.
Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε ποια είναι η σωστή διαδικασία τήρησης
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους:
α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά
από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή
συσκευασία,
β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες,
γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή
δραστηριότητα).
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2. Περαιτέρω από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το
1092747/739/0015/10.12.2001) έγγραφο ότι η διάθεση αγαθών σε ψηφιακή µορφή
µέσω Internet θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πώληση του λογισµικού που έχετε
κατασκευάσει σε ψηφιακή µορφή µέσω Internet θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και
συνεπώς αναλόγως πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. που αφορούν
την τήρηση βιβλίων.
4. Από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι τα
φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκδίδονται και
παραδίδονται από τους άµεσα συµβαλλόµενους πωλητές ή παρόχους υπηρεσιών
προς τους αγοραστές αγαθών και λήπτες υπηρεσιών, επιτηδευµατίες και ιδιώτες.
Κατ΄ εξαίρεση στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 προβλέπεται η έκδοση στοιχείου
εκκαθάρισης στην περίπτωση διενέργειας πωλήσεων αγαθών (όχι υπηρεσιών) για
λογαριασµό τρίτου.
5. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που
δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου ή εκδίδουν ανακριβές
τιµολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση αγαθών.
6. Από τα διαλαµβανόµενα στην αίτησή σας προκύπτει ότι ναι µεν η πώληση
του λογισµικού, που συνιστά παροχή υπηρεσίας σύµφωνα µε τα παραπάνω,
διενεργείται µέσω τρίτης επιχείρησης, ωστόσο πωλητής είναι η δικής σας επιχείρηση
και συνεπώς αυτή οφείλει να εκδίδει και να παραδίδει/αποστέλλει στους
αντισυµβαλλοµένους της τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία,
δηλαδή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες και αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών προς ιδιώτες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσίας
(πώληση λογισµικού) διενεργείται µέσω διαδικτύου ή ότι οι αντισυµβαλλόµενοί σας
είναι αλλοδαποί ή ότι η είσπραξη του τιµήµατος γίνεται µέσω τρίτης επιχείρησης
δεδοµένου ότι, από τις προαναφερόµενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (παρ. 4 του παρόντος)
δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από αντιπρόσωπο για τις
υπηρεσίες που πραγµατοποιεί ο τρίτος (εντολέας). Ειδικά τα τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών που εκδίδονται µηχανογραφικά µπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΠΟΛ 1049/2006.
7. Τέλος, ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, η επιχείρησή σας για το ποσό
που καταβάλλει η ίδια ως προµήθεια στην αντισυµβαλλόµενη ενδιάµεση επιχείρηση
(ή που η τελευταία παρακρατά από το τίµηµα που καταβάλλεται από τους αγοραστές
του λογισµικού) πρέπει να λαµβάνει και να καταχωρεί στα βιβλία της παραστατικό
της αντισυµβαλλόµενης επιχείρησης. Στην περίπτωση που αυτή δεν εκδίδει κάποιο
παραστατικό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της για την προµήθεια αυτή η
επιχείρησή σας θα εκδώσει τιµολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών) – (έγγραφά µας
1069431/551/0015/9.8.01, 1098497/727/0015/7.11.05, 1047515/372/0015/13.6.06).

94. 1043052/349/0015/5.7.2006
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων.
Με την από 3-5-2006 αίτησή σας και µετά τις διευκρινίσεις που µας
παράσχατε τηλεφωνικά µας γνωρίζετε ότι ο συνεταιρισµός σας πωλεί στους πελάτες
και τα µέλη του υλικά έναντι συγκεκριµένης τιµής (µελαµίνες, MDF, νοβοπάν) και στη
συνέχεια τα εν λόγω πρόσωπα του αναθέτουν τον τεµαχισµό των υλικών αυτών και
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την επικόλληση στα σόκορα ταινίας PVC έναντι ιδιαίτερης αµοιβής. Ενόψει τούτων
και δεδοµένου ότι το κόστος της κόλας και της ταινίας PVC που τοποθετούνται στα
τεµαχισµένα υλικά είναι µικρότερο του 1/3 της σχετικής αµοιβής του, ζητάτε να σας
γνωρίσουµε το είδος του στοιχείου ή των στοιχείων του Κ.Β.Σ. που πρέπει να
εκδοθούν για τις υπόψη συναλλαγές.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το
αντικείµενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν
υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2
του ίδιου ως άνω άρθρου για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού
θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούνται
υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3)
της συνολικής αµοιβής, µε την προϋπόθεση ότι από τη χρησιµοποίηση των υλικών
αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.
3. Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται ότι ο συνεταιρισµός σας
ασκεί µικτή δραστηριότητα. ∆ηλαδή αφενός πωλεί αγαθά (µελαµίνες, MDF, νοβοπάν)
και αφετέρου παρέχει υπηρεσίες (τεµαχισµός των αγαθών που πωλεί και επικόλληση
στα σόκορα ταινίας PVC), καθόσον στη δεύτερη περίπτωση το κόστος της κόλας και
της ταινίας PVC που τοποθετούνται στα τεµαχισµένα υλικά είναι µικρότερο του 1/3
της σχετικής αµοιβής του.
4. Περαιτέρω, όσον αφορά το είδος των εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων
για τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές (πώληση αγαθών έναντι
συγκεκριµένης τιµής και εν συνεχεία επεξεργασία αυτών έναντι ιδιαίτερης τιµής, µε
προσθήκη υλικών των οποίων η αξία είναι µικρότερη του 1/3 της συνολικής αµοιβής),
σας γνωρίζουµε ότι, πρέπει να εκδίδετε δελτίο αποστολής – τιµολόγιο για την
πώληση των εν λόγω αγαθών, στο οποίο, εκτός των άλλων, πρέπει να γίνει σαφής
µνεία ότι τα αγαθά παραµένουν στις εγκαταστάσεις σας προς επεξεργασία (εγκ.
3/24.11.1992, παρ. 12.2.2.) και εν συνεχεία εκκαθάριση ή αντί αυτής τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών, για τη δικαιούµενη αµοιβή της επεξεργασίας αυτών.

95. 1070718/2987/531/Β0014/28.7.2006
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί αυτοκινήτων,
πριν και µετά την πώλησή τους
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Ι. Φ.Π.Α.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν.2859/2000), η εκτέλεση διαφόρων εργασιών σε αυτοκίνητα, πριν την πώληση
αυτών µε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή µε το ειδικό καθεστώς των
µεταχειρισµένων του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., µε χρησιµοποίηση
ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεργείου επισκευής άλλων κλάδων της επιχείρησης
που τα πωλεί, δεν είναι από τις πράξεις τις θεωρούµενες ως παράδοση αγαθών και.
ως παροχή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στα άρθρα αυτά. Εποµένως δεν
υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου για αυτοπαράδοση αγαθών ή
ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών.
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Όσον αφορά τις εργασίες που παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια εγγύησης,
έχουν δοθεί διευκρινίσεις µε την εγκύκλιο 1128898/1 0484/2487/0014/ΠΟΛ.
1332/15.10.1993, φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν προς
ενηµέρωσή σας.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση δωρεάν παράδοσης αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, εξετάζεται το πραγµατικό γεγονός και γίνεται
αναλόγως η εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.. Ειδικά ή άνευ αντιτίµου
διάθεση πρόσθετων εξαρτηµάτων, όπως προβολέων, συστήµατος ασφαλείας,
ραδιοκασετοφώνου κλπ., συνιστά πράξη παράδοσης αγαθών που εµπίπτει στις
διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α..
Για τις παραδόσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης
και καταβολής Φ.Π.Α. στην τρέχουσα τιµή της αγοράς των εξαρτηµάτων αυτών.
Οµοίως, η δωρεάν τοποθέτηση των εξαρτηµάτων αυτών επί των πωληθέντων
αυτοκινήτων, από προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση, συνιστά πράξη
παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β' του άρθρου 9. Για την
πράξη αυτή υπάρχει, επίσης, υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης και
καταβολής Φ.Π.Α. στο σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της
παροχής αυτής.
.
Τέλος, ο έλεγχος των πραγµατικών περιστατικών, σε κάθε περίπτωση, είναι
αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεσθε.
II. Κ.Β.Σ.
Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω στο κεφ. Ι του παρόντος εγγράφου,
εφόσον η εκτέλεση εργασιών σε αυτοκίνητα πριν την πώλησή τους µε
χρησιµοποίηση ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεργείου επισκευής δεν είναι
πράξεις θεωρούµενες ως παράδοση αγαθών και ως παροχή υπηρεσιών για τις
ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων Φ.Π.Α. δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης
στοιχείου αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
Στην περίπτωση δωρεάν αντικατάστασης εξαρτηµάτων σε αυτοκίνητα εντός
του χρόνου εγγύησης, η επιχείρηση οφείλει να εκδίδει απόδειξη δαπάνης του
άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. µε αναγραφή της αξίας του κόστους αυτών (έγγραφό µας
1004385/51/0015/12.2.2001 ).
Τέλος, σε κάθε άλλη περίπτωση δωρεάν διάθεσης πρόσθετων εξαρτηµάτων ή
παροχής υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται ως αυτοπαράδοση αγαθών ή
ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών για την εφαρµογή διατάξεων του Φ.Π.Α., εκδίδεται
στοιχείο αυτοπαράδοσης του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ.

96. 1033983/272/0015/9.8.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Με την από 4.4.2006 αίτησή σας και µε τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
δώσατε, θέτετε υπόψη µας ότι εταιρεία (A…….. Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στις
εκτιµήσεις ακινήτων (οικοπέδων και κατοικιών) που της αναθέτουν οι τράπεζες, οι
οποίες ενεργούν για λογαριασµό πελατών-δανειοληπτών τους, και εκδίδει Τιµολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) προς τις τράπεζες. Στη συνέχεια οι τράπεζες, για
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δικούς τους οργανωτικούς λόγους ζητούν από την εν λόγω εταιρεία να προχωρήσει
στην έκδοση πιστωτικών τιµολογίων εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί για να
εισπράξει η τράπεζα την προµήθειά της για τις εκτιµήσεις των ακινήτων, το δε άλλο
θα αντικαθίσταται από την εταιρεία (A………. A.E.) µε Αποδείξεις Παροχής
Υπηρεσιών προς ιδιώτες (πελάτες- δανειολήπτες των τραπεζών).
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε εάν ο ανωτέρω περιγραφόµενος
τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων είναι σύννοµος.
Επί του ερωτήµατος αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Από τον συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1, 9, 10 και 11 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 185/92), όπως ισχύει, προκύπτει ότι για την παροχή
υπηρεσίας από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία εκδίδεται τιµολόγιο στο οποίο
αναγράφονται µεταξύ άλλων και τα πλήρη στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων, το είδος
των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η αµοιβή.
2. Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου ως άνω άρθρου και
νοµοθετήµατος, όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.
12.11.2.) το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις: α) για
την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιµολόγιο, β) για
διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιµολογίου και γ) για τις επιστροφές
πωληθέντων αγαθών.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε
κάθε περίπτωση επ’ ονόµατι των προσώπων που πράγµατι συµβάλλονται, τυχόν δε
αναγραφή επί αυτών διαφορετικού προσώπου έχει σαν αποτέλεσµα το
χαρακτηρισµό των στοιχείων ως εικονικών (άρθρο 19 ν.2523/1997)
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. υφίστανται και
λειτουργούν για να εµφανίζεται η πραγµατική κατάσταση των επιχειρήσεων και να
απεικονίζονται οι πραγµατικές συναλλαγές µεταξύ των άµεσα αντισυµβαλλόµενων,
γεγονός που επιτυγχάνεται µε την καταγραφή της πραγµατικής φύσης των
συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία και κατά συνέπεια ενδεχόµενη
αποδοχή του περιγραφόµενου στη σχετική αίτησή σας τρόπου έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων, για τις συναλλαγές που µνηµονεύονται σε αυτή, θα είχε ως
αποτέλεσµα, πέραν του χαρακτηρισµού των φορολογικών στοιχείων ως εικονικών,
τη µη πραγµατική εµφάνιση των συναλλαγών και εποµένως της φορολογίας
γενικότερα.

97. 1073832/580/0015/5.9.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για µεταφορά προσώπων.
Απαντώντας στην από 8.8.2006 αίτησή σας µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η
Ένωσή σας εκµεταλλεύεται δώδεκα (12) σκάφη (λάντζες)- συµπλοιοκτησίες για τη
µεταφορά επιβατών από τα κρουαζιερόπλοια προς το λιµάνι Αθηνιού και τον όρµο
Φηρών και ρωτάτε εάν είναι δυνατόν να εκδίδεται ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
προς την κάθε πλοιοκτήτρια εταιρία (εκµεταλλεύτρια του κρουαζιερόπλοιου) βάσει
λίστας επιβατών που σας κοινοποιείται από το Λιµεναρχείο, χρεώνοντας κατά άτοµο
και ανεξάρτητα από τα δροµολόγια που τυχόν διενεργηθούν, δεδοµένου ότι ορισµένα
πρόσωπα µπορεί να µεταφερθούν περισσότερες φορές ή στο ίδιο δροµολόγιο
µπορεί να µεταφέρονται επιβάτες διαφορετικών κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π., σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο
επιτηδευµατία εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον από σύµβαση µε την κάθε
πλοιοκτήτρια εταιρία που εκµεταλλεύεται κρουαζιερόπλοιο, ή από άλλα στοιχεία,
διαπιστώνεται ως θέµα πραγµατικό, ότι η συµπλοιοκτησία λαµβάνει εντολή
µεταφοράς ορισµένου αριθµού επιβατών από και προς το κρουαζιερόπλοιο και ότι η
αµοιβή της υπολογίζεται βάσει του αριθµού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που
εµφανίζεται σε σχετική λίστα του Λιµεναρχείου η οποία κοινοποιείται στην Ένωση,
ανεξάρτητα του πλήθους των µεταφορών και των µεταφεροµένων και για όσο
διάστηµα το κρουαζιερόπλοιο παραµένει στο νησί, µπορείτε να εκδίδετε ένα
τιµολόγιο για το σύνολο της συµφωνηθείσας αµοιβής για τη συγκεκριµένη
παρεχόµενη υπηρεσία πριν την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και το αργότερο µέχρι
το χρόνο έναρξης της παροχής.

98. 1067809/573/0015/6.9.2006
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση εταιρικής µερίδας οµόρρυθµης εταιρίας.
Απαντώντας στην από 19.7.2006 αίτησή σας σχετικά µε τη µεταβίβαση
εταιρικής µερίδας ενός οµόρρυθµου εταίρου σε άλλο οµόρρυθµο εταίρο ο οποίος
συγκεντρώνει το σύνολο των εταιρικών µερίδων και συνεπώς ακολουθεί λύση της
εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και τα ερωτήµατα που θέτετε ως προς την
εµφάνιση της ανωτέρω µεταβίβασης ως σύνολο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και
την τυχόν έκδοση τιµολόγιου πώλησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Η συµµετοχή ενός φυσικού προσώπου σε οµόρρυθµη εταιρία δεν προσδίδει
σε αυτό την έννοια του επιτηδευµατία. Επίσης, η µεταβίβαση της εταιρικής µερίδας
αυτού, ανεξάρτητα από το ποσοστό επί του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρίας, δεν
θεωρείται µεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους της.
Εξάλλου, η πώληση της εταιρικής µερίδας ενός οµόρρυθµου εταίρου σε άλλον εταίρο
δεν αποτελεί συναλλαγή της ίδιας της εταιρίας, αλλά συναλλαγή µεταξύ των εταίρων,
η οποία µπορεί να έχει συνέπειες για την ύπαρξη της ίδιας της εταιρίας, υπό την
έννοια ότι συγκέντρωση όλων των εταιρικών µερίδων στα χέρια ενός προσώπου
(π.χ. φυσικού) οδηγεί σε υποχρεωτική λύση της προσωπικής εταιρίας (εφόσον για
την ύπαρξη εταιρίας απαιτείται η συµµετοχή δύο τουλάχιστον προσώπων) και στη
συνέχεια σε σύσταση ατοµικής επιχείρησης.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η µεταβίβαση εταιρικής µερίδας
φυσικού προσώπου σε άλλον εταίρο επίσης φυσικό πρόσωπο δεν συνιστά
µεταβίβαση επιχείρησης, δεν είναι µεταξύ των πράξεων αυτών που
παρακολουθούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συνεπώς
δεν εκδίδεται από τους συναλλασσόµενους κανένα φορολογικό στοιχείο. Τα ίδια
ισχύον ανάλογα και όταν ο µεταβιβάζων ή ο αποκτών την εταιρική µερίδα είναι
επιτηδευµατίας (π.χ. Α.Ε.) µε τη διαφορά στην περίπτωση αυτή ότι η πράξη της
µεταβίβασης ή της απόκτησης καταχωρείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. του επιτηδευµατία
που µεταβιβάζει ή αποκτά την εταιρική µερίδα, εφόσον αυτά είναι τρίτης κατηγορίας.
2.
Το παρόν έγγραφο µε συνηµµένη την αίτηση του ενδιαφερόµενου
κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών για τις τυχόν δικές της
ενέργειες.
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99. 1068082/521/0015/20.9.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο,
προερχόµενο από αναθεώρηση τιµών για έργο που είχε εκτελέσει πριν
τη διακοπή των εργασιών.
Απαντώντας στο 18334/19.7.2003 έγγραφό σας, σχετικά µε το ποιο
φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδοθεί και από ποιον για την είσπραξη από
συνταξιούχο συµπληρωµατικής αµοιβής από αναθεωρήσεις τιµών για έργο που είχε
εκτελέσει πριν την διακοπή των εργασιών της ατοµικής του επιχείρησης, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2, του ιδίου ως
άνω π.δ. (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ κ.λ.π.) εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν
από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση
των αγαθών.
2.
Όπως µας γνώρισε η ∆/νση Μητρώου του Υπουργείου µας µε το
αριθµ.2391/∆Μ/14-9-2006 σηµείωµά της, οι ατοµικές επιχειρήσεις λειτουργούν µε τον
Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου ο οποίος και διατηρείται από το πρόσωπο αυτό
(φυσικό) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του χωρίς καµία µεταβολή σε περίπτωση
διακοπής των εργασιών της ατοµικής του επιχείρησης.
3.
Ενόψει των ανωτέρω, για την καταβολή στην συνταξιούχο πρώην εργολήπτη
δηµοσίων έργων, ποσών που προέκυψαν από αναθεώρηση τιµών ως
συµπληρωµατική αµοιβή για το έργο που είχε εκτελεστεί από αυτήν, και δεδοµένου
ότι η τελευταία έχει διακόψει το επάγγελµά της λόγω συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν
είναι πλέον επιτηδευµατίας κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο χρόνο είσπραξης της
αµοιβής αυτής αλλά διατηρεί τον ίδιο Α.Φ.Μ. ως φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται
να εκδώσει φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη της αµοιβής και κατά συνέπεια
έχουν εφαρµογή οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. (παρ. 1 του
παρόντος), που προβλέπουν την έκδοση τιµολογίου από το πρόσωπο που
βαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.) το οποίο και θα
καταβάλλει τη σχετική αµοιβή (έγγραφό µας 1027910/173/0015/22-3-2005).

100. 1041516/338/0015/26.9.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν
για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή.
Με την από 27.4.2006 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε τον τρόπο
ενηµέρωσης του βιβλίου έργων που τηρείται για αυτοκινούµενο µηχάνηµα έργων
(εκσκαφέα), καθώς και τον τρόπο έκδοσης της σχετικής Α.Π.Υ. στην περίπτωση π.χ.
που η ηµεροµηνία έναρξης του έργου ήταν στις 10.4.2006, η ηµεροµηνία λήξης του
έργου ήταν στις 27.4.2006, η αµοιβή ήταν 200 ευρώ ανά ηµέρα και το µηχάνηµα
εργάσθηκε για 12 µόνο ηµέρες λόγω µεσολάβησης αργιών (Μ. Παρασκευή, Μ.
Σαββάτο κ.λπ.).
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής αυτοκινούµενων µηχανηµάτων
έργων τηρεί για κάθε µηχάνηµα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το
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ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή τη
θέση του έργου, το είδος του έργου, το ποσό της αµοιβής που συµφωνείται, τη
χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου. Επί ωριαίας αµοιβής αναγράφεται κάθε
φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης κ’ της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενηµέρωση του πιο πάνω βιβλίου έργων γίνεται
µε την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αµοιβής µε την έναρξη και λήξη
της εργασίας.
3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι όταν η αµοιβή για την
εκτέλεση του έργου συµφωνείται ανά ηµέρα απασχόλησης ή εφάπαξ, τότε στο βιβλίο
έργων πρέπει να καταχωρείται µε την έναρξη του έργου η ηµεροµηνία έναρξης
αυτού, η ηµεροµηνία λήξης του, καθώς και το ποσό της αµοιβής που έχει
συµφωνηθεί για την εκτέλεσή του. Κατά συνέπεια στην περίπτωση του
παραδείγµατος που προαναφέρεται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην υπόψη αίτησή
σας στο βιβλίο έργων έπρεπε να καταχωρηθεί µε την έναρξη του έργου η
ηµεροµηνία έναρξης αυτού (10.4.2006), η ηµεροµηνία λήξης του (27.4.2006) και το
ποσό της αµοιβής για την εκτέλεσή του (200 ευρώ ανά ηµέρα × 12 ηµέρες = 2.400
ευρώ).
Περαιτέρω και επειδή η περίπτωση κατά την οποία η αµοιβή συµφωνείται ανά
ηµέρα προσοµοιάζει µε την περίπτωση κατά την οποία η αµοιβή συµφωνείται ανά
ώρα, το βιβλίο έργων θα µπορούσε εναλλακτικά στο εν λόγω παράδειγµα να
ενηµερωθεί µε τον τρόπο που περιγράφετε στην αίτησή σας. ∆ηλαδή η κάθε ηµέρα
απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται σ’ αυτό µε την έναρξη της
απασχόλησης ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου και ως ποσό αµοιβής που
συµφωνήθηκε να καταχωρείται σ’ αυτό η συµφωνηµένη ηµερήσια αµοιβή, την δε
τελευταία ηµέρα απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται η ηµεροµηνία αυτή και
ως ηµεροµηνία λήξης του έργου.
4. Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ., σας
γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14
και 15) του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η σχετική απόδειξη εκδίδεται
µε την ολοκλήρωση της παροχής, ή όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί κατά το
χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την
υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η Α.Π.Υ. δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της
διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Κατ΄ εξαίρεση, όλα τα
φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής
περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή ηµέρα του επόµενου µήνα µε
ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον
παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι η Α.Π.Υ. εκδίδεται στο χρόνο που µε
βάση την ειδικότερη συµφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία (ανά ώρα, ανά ηµέρα,
ανά µήνα, ανά ορισµένο πλήθος ηµερών, εφάπαξ κ.λ.π.), δηλαδή στην περίπτωση
όπως αυτή περιγράφεται στην αίτησή σας, στις 27/4/2006.
5. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. στην Α.Π.Υ., µεταξύ των άλλων, αναγράφεται κατά
συντελεστή Φ.Π.Α. το ποσό της αµοιβής καθώς και το είδος των παρεχόµενων
υπηρεσιών για όσους τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του ιδίου νοµοθετήµατος.
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101. 1049443/384/0015/5.10.2006
ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυµίας και του
Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου.
Με την από 25.5.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, αν και
ενηµέρωσε εγκαίρως τους προµηθευτές της για την αλλαγή επωνυµίας της και
Α.Φ.Μ. (λόγω θανάτου του επιχειρηµατία και συνέχισής της από τους κληρονόµους
του), εντούτοις ένας από τους προµηθευτές της ισχυριζόµενος ότι δεν ενηµερώθηκε
εξέδωσε µηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία πώλησης για τα έτη 2005 και 2006
στην προηγούµενη επωνυµία και Α.Φ.Μ. Μας ερωτάτε δε πως πρέπει να ενεργήσετε
ώστε να διορθωθούν τα εν λόγω λανθασµένα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατός σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992), όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.
12.11.2.) το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή
έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιµολόγιο, β) για διαφορές που
επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιµολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων
αγαθών.
2. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 23.2.5. της ιδίας ως άνω ερµηνευτικής
εγκυκλίου (3/1992 του Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασµένη έκδοση του
στοιχείου διαπιστωθεί µετά τη χρησιµοποίησή του, η διόρθωση των λανθασµένων
εγγραφών γίνεται πλέον µε την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου.
3. Επίσης, όπως διευκρινίστηκε µε το 1079028/541/0015/18.8.2005 έγγραφό
µας (Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ για τις ΕΑΦ∆ΣΣ) σε
περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος σε µηχανογραφικά εκδιδόµενο και σηµαινόµενο
τιµολόγιο ή Τιµολόγιο - ∆.Α., αφού γίνει χρήση του, τότε υποχρεωτικά η διόρθωσή
του, ανεξάρτητα αν αφορά λεκτικές διορθώσεις ή ποσότητες, θα πρέπει να γίνει µε
την έκδοση πιστωτικού. Στην περίπτωση που η διόρθωση δεν αφορά ποσότητες,
αλλά διόρθωση λεκτικών (π.χ. διεύθυνση, ΑΦΜ, κ.λ.π.), τότε το πιστωτικό λειτουργεί
«διορθωτικά» ως προς τα λεκτικά αυτά. Φυσικά το πιστωτικό σηµαίνεται ιδιαιτέρως.
4. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για την διόρθωση των λανθασµένα
µηχανογραφικά εκδοθέντων τιµολογίων πώλησης θα πρέπει να εκδοθούν πιστωτικά
τιµολόγια, στα οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο λόγος για τον οποίο
εκδίδονται, και στη συνέχεια Τιµολόγια – ∆ελτία Αποστολής µε αναγραφή των ορθών
δεδοµένων. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η κάθε περίπτωση, ως εξαρτώµενη απόλυτα
από πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα, κρίνεται τελικά από τα αρµόδια
φοροελεγκτικά όργανα.

102. 1093417/6555/1089/Β0014/19.10.2006
ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, µε το οποίο ζητείται η
αντιµετώπιση από πλευράς ΦΠΑ και ΚΒΣ της πώλησης τηλεφωνικών καρτών
σταθερής τηλεφωνίας και Internet από την εταιρεία
τηλεπικοινωνίας
D……………………………….. σε πρακτορεία ταξιδίων του εξωτερικού, µε σκοπό τη
µεταπώληση των καρτών αυτών σε ταξιδιώτες που πρόκειται να επισκεφτούν την
Ελλάδα και µε πρόθεση χρησιµοποίησης των καρτών αυτών στην Ελλάδα, κατά τη
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διάρκεια παραµονής των ταξιδιωτών αυτών στη χώρα µας, σας πληροφορούµε τα
ακόλουθα:
Α. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο 1059372/2750/749/Α0014/Πολ.
1141/15.5.1998, η διάθεση προπληρωµένων τηλεφωνικών καρτών, οι οποίες δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς, συνιστά πώληση δικαιώµατος
χρήσης τηλεφωνικού δικτύου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάθεση των
καρτών τηλεφωνίας δεν συνιστά παράδοση αγαθού, κατά συνέπεια δεν τυγχάνουν
εφαρµογής οι διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις - εξαγωγές αγαθών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14§1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) η παροχή υπηρεσιών
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Ελλάδα εφόσον, κατά το χρόνο γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης, αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της
χώρας την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας.
Παράλληλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19§9 του ίδιου ως άνω Κώδικα,
όπως
οι
διατάξεις
αυτές
έχουν
ερµηνευτεί
µε
την
Ε∆ΥΟ
1020919/758/92/0014/Πολ.1075/28.02.2000,στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας,
ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο
προστιθέµενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται
από την επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης
των καρτών αυτών. Ο φόρος υπολογίζεται µε εσωτερική υφαίρεση µε τη
χρησιµοποίηση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (19%).
Στην
προκειµένη περίπτωση η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι η διάθεση
προπληρωµένων τηλεφωνικών καρτών αντιπροσωπεύει πώληση δικαιώµατος
τηλεπικοινωνίας, η οποία παρέχεται από την εταιρία τηλεπικοινωνίας στον τελικό
χρήστη της υπηρεσίας αυτής. Οι µεταπωλητές προπληρωµένων τηλεφωνικών
καρτών, παρότι ενεργούν στο όνοµά τους, θεωρούνται ως «απλοί µεσολαβητές»
στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω στην περίπτωση πώλησης καρτών τηλεφωνίας από
εταιρεία τηλεπικοινωνιών εγκατεστηµένη στην Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία εκτός
της Ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να διατεθούν εν συνεχεία σε πελάτες που
θα ταξιδεύσουν στην Ελλάδα, η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα.
Η επιστροφή αδιάθετων καρτών συνιστά µερική ακύρωση της αρχικής
συναλλαγής και η ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών µπορεί να προβεί σε
διόρθωση της φορολογητέας αξίας, η οποία είχε αρχικά υπαχθεί στο φόρο, εφόσον
κατέχει τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εν λόγω ακύρωση.
Β. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά από
επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή
συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν
αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
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2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης,
το οποίο τηρείται µεταξύ άλλων από τους επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά όταν
συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ο πωλητής τηλεκαρτών και καρτών κινητής
τηλεφωνίας.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις των περιπτώσεων 48 και 49 της παραγράφου Α της
1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 Α.Υ.Ο.Ο. ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες
που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών (άνω του
50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων ) την πώληση τηλεκαρτών ή των
πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης
βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών
στοιχείων (αποθεµάτων) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και εφεξής.
4.
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η πώληση
καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας αντιµετωπίζεται για την εφαρµογή των
διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως πώληση αγαθών.
5.
Τέλος, για την πώληση των καρτών τηλεφωνίας από την Ελληνική εταιρία
τηλεπικοινωνιών σε τουριστικά γραφεία που εδρεύουν στην αλλοδαπή, εφόσον,
όπως προαναφέρεται, η πράξη αυτή αντιµετωπίζεται ως πώληση αγαθών για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η Ελληνική εταιρία θα εκδώσει προς τις
αλλοδαπές επιχειρήσεις για τη διακίνηση των καρτών δελτίο αποστολής και στη
συνέχεια τιµολόγιο πώλησης ή συνενωµένο δελτίο αποστολής – τιµολόγιο πώλησης,
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ..
Σε περίπτωση επιστροφής των αδιάθετων καρτών, που δε συνοδεύονται µε
στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό, εκδίδεται από την
Ελληνική εταιρία δελτίο ποσοτικής παραλαβής µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και στη συνέχεια πιστωτικό τιµολόγιο µε την αξία των
επιστρεφοµένων καρτών προς τα τουριστικά γραφεία της αλλοδαπής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

103. 1085967/690/0015/30.10.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής µερίδας
σε αστική µη κερδοσκοπική εταιρία.
Απαντώντας στην από 29.9.2006 αίτησή σας µε την οποία ρωτάτε τι
φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσοδο νέων µελών σε αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία καταβάλλοντας τίµηµα και αποκτώντας εταιρικό µερίδιο σε
αυτήν σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία είναι µορφή αστικής εταιρίας µε ή χωρίς
νοµική προσωπικότητα, της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε εταιρικές µερίδες τις
οποίες αναλαµβάνουν οι εταίροι αυτής, είτε κατά τη σύσταση είτε σε µεταγενέστερο
στάδιο µε αύξηση του κεφαλαίου της. Τα ποσά που καταβάλλονται από τους
εταίρους στο ταµείο της εταιρίας για την ανάληψη της εταιρικής µερίδας δεν
αποτελούν εισόδηµα, ούτε ανόργανα έσοδα αυτής, αλλά κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό
άλλωστε, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ.
186/992 (Κ.Β.Σ.) καταχωρούνται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων,
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εφόσον τηρούνται βιβλία β΄ κατηγορίας, ή στο λογαριασµό εταιρικό κεφάλαιο (40.06)
σύµφωνα µε το γενικό λογιστικό σχέδιο, εφόσον τηρούνται βιβλία γ΄ κατηγορίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καταβολή της αξίας της εταιρικής µερίδας
στο ταµείο της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας προκειµένου να πραγµατοποιηθεί
η ανάληψή της και να καταστεί κάποιος εταίρος είναι κεφαλαιουχικού χαρακτήρα
πράξη, δεν συµπεριλαµβάνεται µεταξύ εκείνων που παρακολουθούνται από τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συνεπώς δεν εκδίδεται κανένα
φορολογικό στοιχείο.

104. 1084361/1606/Α0012/31.10.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση πρακτορειακής εταιρίας.
Σε απάντηση της από 7.9.2005 αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Α. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/94, εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτιέται από µια ή
περισσότερες ατοµικές ή εταιρικές επιχειρήσεις, εµπορικές βιοµηχανικές ή
βιοτεχνικές ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος
που δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα τα οποία κατανοµάζονται στο
άρθρο 48 του ιδίου νόµου.
2. Το επάγγελµα του ασφαλιστικού συµβούλου δεν κατονοµάζεται στις διατάξεις του
άρθρου 48 του ν.2238/94 και κατά συνέπεια τα κέρδη από την άσκηση του
επαγγέλµατος θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του
παραπάνω νόµου, στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του
φόρου ενεργείται από δηµόσιες επιχειρήσεις, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά
lδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και
ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για
την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προµήθειες, µεσιτείες,
αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων,
µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές. τις περιπτώσεις δεν
ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από το
δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της
αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο
ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προµήθειες που
καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόµιµους αντιπροσώπους ή
εξουσιοδοτηµένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2170/1993 ορίζεται ο ασφαλιστικός
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πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την
ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για
λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα κέρδη από την άσκηση του ασφαλιστικού
συµβούλου θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω, η
Πρακτοριακή Εταιρία δεν ταυτίζεται µε την έννοια της ασφαλιστικής εταιρίας και
συνεπώς δεν δύναται να εφαρµοστεί η εξαίρεση του άρθρου 55 του ν.2238/1994.
Τέλος, όταν από τον δικαιούχο των αµοιβών δεν εκδίδεται θεωρηµένο αποδεικτικό
στοιχείο του ΚΒ.Σ. γίνεται παρακράτηση µε συντελεστή 20%. Σε αντίθετη
περίπτωση (όταν εκδίδεται θεωρηµένο αποδεικτικό στοιχείο του Κ. Β. Σ.) δεν γίνεται
παρακράτηση.
Β. ∆/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.1 περ.ιθ' του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (Ν.2859/2000) απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. οι ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς µε αυτές εργασίες που παρέχονται
από ασφαλειοµεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.
Η έννοια των όρων «ασφαλιστικές εργασίες» και «ασφαλιστικοί πράκτορες»
οι οποίοι χρησιµοποιούνται στις προαναφερθείσες διατάξεις δεν ορίζονται ρητά.
Έχουν δοθεί µε τις Ε∆ΥΟ Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.12.1987 και Ε∆ΥΟ
1035862/1680/445/ΑΟ014/ΠΟΛ.1087/16.3.1998 διευκρινίσεις για το ποιες πράξεις
από αυτές που διενεργούν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι (που αντικατέστησαν τους
παραγωγούς ασφαλίσεων), καθώς και οι συντονιστές παραγωγών ασφαλίσεων
ζωής, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται από
Φ.Π.Α. είναι και οι προµήθειες που λαµβάνουν οι παραγωγοί ασφαλίσεων από την
ασφαλιστική επιχείρηση κατά το µέρος που αυτές απορρέουν από τη σχετική
σύµβαση ή απόφαση του Υπουργού Εµπορίου κατά περίπτωση.
Ενόψει των ανωτέρω και εφόσον οι προµήθειες και οι υπερπροµήθειες
(bonus) που καταβάλλει η εταιρεία σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών
ασφαλιστικών συµβούλων (υπηρεσίες διαµεσολάβησης στην παροχή ασφαλιστικών
υπηρεσιών) απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.1 περ.ιθ' του
Κώδικα Φ.Π.Α.
Σε ό, τι αφορά τις αµοιβές που καταβάλλονται από την εταιρεία για τη
σύσταση πελατείας σηµειώνουµε τα εξής:
• Κατ'αρχάς αντικείµενο του Φ.Π.Α. είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή
υπηρεσιών, από επαχθή αιτία, στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείµενο που
ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή (άρθρο 2 του Κώδικα Φ.Π.Α.).
• Υποκείµενος εξάλλου στο φόρο θεωρείται όποιος ασκεί κατά τρόπο
ανεξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα (άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α.).
• Η έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας γίνεται δεκτό ότι στοιχειωδώς
σηµαίνει κάθε οικονοµική δραστηριότητα που αποσκοπεί στη κτήση εισοδήµατος σε
µια διαρκή και περιοδική βάση.
Εν όψει των ανωτέρω, όποιος συστήνει πελατεία στην ασφαλιστική εταιρεία
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σε µόνιµη σχετικά βάση, αποκτά την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο, καθώς η
δραστηριότητα αυτή συνιστά οικονοµική δραστηριότητα υπό την ανωτέρω έννοια.
Η απλή σύσταση πελατείας ως αυτοτελής πράξη δεν εµπίπτει στην
απαλλακτική διάταξη αλλά υπάγεται σε Φ.Π.Α. µε συντελεστή 19%.
Αντίθετα εάν η σύσταση πελατείας πραγµατοποιείται από ιδιώτες σε
ευκαιριακή βάση, θέµα το οποίο διαπιστώνεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., δεν εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του Φ.Π.Α.
Τέλος η διανοµή διαφηµιστικού υλικού συνιστά µία αυτοτελή υπηρεσία για
την οποία ερευνητέο είναι αν τα πρόσωπα που την παρέχουν ενεργούν στα πλαίσια
ελεύθερης οικονοµικής δραστηριότητας, οπότε και οι υπηρεσίες τους υπάγονται σε
Φ.Π.Α. ή αν απασχολούνται από την εταιρεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή µε
όρους που προσοµοιάζουν σε αυτή, οπότε και εξαιρούνται από το πεδίο του Φ.Π.Α.
(άρθρο 3 παρ.1 του ίδιου ως άνω Κώδικα).
Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγµατικών περιστατικών ανήκει στην
αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ.
Γ. ∆/ΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους
πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην εκδίδουν
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις
προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για
λογαριασµό τους ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να
εκδίδονται το βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω
ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρηµένες εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά
δικαιώµατα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή
ασφαλειοµεσίτη κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή
οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς παρέλκει η
έκδοση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και
λοιπών δικαιωµάτων.
2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, η εταιρεία σας έχει αντικείµενο εργασιών την
πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών, χρησιµοποιεί δε συνεργάτες ασφαλιστικούς
συµβούλους στους οποίους καταβάλλει προµήθειες, καθώς και bonus για τις
ασφαλιστικές εργασίες που πραγµατοποιούν, ρωτάτε δε για το είδος του
παραστατικού που θα εκδώσει η ως άνω εταιρία τόσο για τις προµήθειες όσο και
για τις υπερπροµήθειες (bonus), που καταβάλλει στους ασφαλιστικούς
συµβούλους, καθώς και το χρόνο έκδοσης αυτού.
3. Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Από τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή µε θέµα τα εκδιδόµενα
στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι, η δυνατότητα
καταβολής αµοιβών µε την έκδοση εκκαθαρίσεων παρέχεται αποκλειστικά και
µόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι
πράκτορες, παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κλπ. από τους οποίους και
παρέλκει η έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Κατά συνέπεια, επειδή η «πρακτορειακή
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εταιρία» δεν ταυτίζεται µε την έννοια της ασφαλιστικής εταιρίας, για την καταβολή
αµοιβών από τους πράκτορες, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. σε περαιτέρω συνεργάτες
τους για ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (ασφαλιστικοί σύµβουλοι
κ.λ.π.) δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (µε την έκδοση εκκαθαρίσεων) και ως εκ
τούτου τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρησή σας έναντι
προµήθειας δυνάµει σύµβασης (ασφαλιστικοί σύµβουλοι) οφείλουν για την
παροχή των υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς
την επιχείρησή σας, κατά το χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12
του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των αµοιβών δεν
είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ. Β. Σ. επειδή συντρέχουν
αθροιστικά οι προϋποθέσεις (περιστασιακά απασχολούµενοι που τους
καταβάλλονται µικροποσά µέχρι 4.000 ευρώ ετησίως και δεν είναι επιτηδευµατίες
από άλλη αιτία- θέµα πραγµατικό), θα καταβάλλετε τις αµοιβές τους µε την
έκδοση απόδειξης δαπάνης σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος.
4. Τέλος, για την καταβολή αµοιβών σε ιδιώτες που αφορούν παρεχόµενες
υπηρεσίες τους, είτε για σύσταση πελατείας είτε για διανοµή διαφηµιστικού
υλικού της εταιρίας σας, όπως αναφέρετε, εφόσον συντρέχουν για τα πρόσωπα
αυτά αθροιστικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τέλος της προηγούµενης
παραγράφου (θέµα πραγµατικό), εκδίδονται επίσης αποδείξεις δαπανών
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ. Β. Σ.
Σηµειώνουµε ότι, για τις αµοιβές αυτές υποχρεούται ο καταβάλλων, σε υποβολή
συγκεντρωτικής κατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 20 του ιδίου Κώδικα, αναγράφοντας στην συγκεκριµένη καταχώρηση
στη θέση επάγγελµα τον κωδικό «1» δεδοµένου ότι οι εισπράξαντες τις αµοιβές
αυτές δεν έχουν υποχρέωση υποβολής τέτοιων καταστάσεων, αναγράφοντας στην
συγκεκριµένη καταχώρηση στη θέση επάγγελµα τον Κωδικό «1», δεδοµένου ότι οι
εισπράξαντες τις αµοιβές αυτές δεν έχουν υποχρέωση υποβολής τέτοιων
καταστάσεων.

105. 1088297/715/0015/1.11.2006
ΘΕΜΑ: Καταχώρηση εξόδων στα τηρούµενα
φωτοαντίγραφα.

βιβλία

µε

επικυρωµένα

Σε απάντηση της ανωτέρω αίτησης, µε την οποία ερωτάτε εάν τα
τιµολόγια προµηθειών πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από γνήσια δελτία
αποστολής µε ηµεροµηνία , υπογραφή και σφραγίδα του παραλαµβάνοντα και όχι
φωτοαντίγραφα αυτών (προφανώς για τις ανάγκες καταχώρησης των τιµολογίων
ως στοιχείων δαπανών στα τηρούµενα βιβλία του Κ.Β.Σ.), και ποια πρόβλεψη
παρέχει ο νόµος για την περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων δελτίων
αποστολής ή τιµολογίων από τον προµηθευτή ή κάποια υπηρεσία της ΟΣΚ Α.Ε.
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.
186/1992) “Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του
υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά
στοιχεία”.
2.
Επίσης από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν παρέχεται η δυνατότητα στις
περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, η έκδοση νέου
(ταυτάριθµου ή µη).
3.
Μετά τα προαναφερόµενα και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση,
(έγγραφό µας 1121541/1125/0015/16-11-1995), σε περίπτωση απώλειας των
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, ο αποδέκτης αυτών δύναται να
καταχωρήσει τη σχετική συναλλαγή στα τηρούµενα βιβλία, µε βάση φωτοτυπίες
των παραστατικών αυτών εκ των στελεχών τους, µε την προϋπόθεση ότι θα
φέρουν επικύρωση του εκδότη τους, θεωρούµενα ως πρόσφορα αποδεικτικά
στοιχεία των συναλλαγών που απεικονίζονταν στα πρωτότυπα.
4.
∆ιευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα χρησιµοποίησης φωτοτυπιών λόγω
απώλειας πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων, δεν αποκλείει τη διερεύνηση των
ουσιαστικών στοιχείων που αφορούν τη συναλλαγή, από την αρµόδια φορολογική
αρχή.
Επισηµαίνεται όµως ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή στις
περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε βάση τα οποία
διεκδικείται πληρωµή, απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., καθόσον στις
περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία που καθορίσθηκε την αρµόδια ∆/νση
του Γ.Λ.Κ., µε τα έγγραφά της 38792/382/22-4-1987 και 108616/1111/6-11-1988
(αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουµε).
5.
Τέλος, σηµειώνεται ότι, η δυνατότητα καταχώρησης συναλλαγών
(δαπανών – εξόδων κ.λ.π.) στα τηρούµενα βιβλία µε φωτοτυπίες επικυρωµένες,
λόγω απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, δεν αναιρεί τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 περ.δ του ν.2523/1997 καθώς και
του άρθρου 21 παρ.2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), “Περί διαφύλαξης των
φορολογικών στοιχείων και των συνεπειών που επισύρει η µη διαφύλαξή τους”.

106. 1086326/689/0015/2.11.2006
ΘΕΜΑ: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την από 2/10/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας, η οποία
έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη διύλιση αργού πετρελαίου και την παραγωγή
πετροχηµικών προϊόντων, εισάγει επίσης ηλεκτρική ενέργεια (που παράγεται στο
εξωτερικό) την οποία στη συνέχεια µεταπωλεί στο ∆ιαχειριστή Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.). Ταυτόχρονα, όπως
αναφέρετε, σε περίπτωση που ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. έχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας
η ως άνω εταιρία, µετά από µεταξύ τους συµφωνία, αγοράζει από αυτόν και στη
συνέχεια πουλάει στο εξωτερικό µέρος αυτών των ποσοτήτων. Η διακίνηση της
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρετε, γίνεται απευθείας από το δίκτυο διακίνησης
του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. στο σύστηµα διακίνησης του εκάστοτε πελάτη σας, µε βάση τις
ενδείξεις καταµέτρησης των µετρητών του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και του παραλήπτη, στην
περίπτωση που προαναφέρεται.
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Για το σύνολο των διακινούµενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίπτωση
(αγορά και πώληση αυτής) συντάσσονται µηνιαίες καταστάσεις τόσο από τους
προµηθευτές της ……..Α.Ε. όσο και από τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους εκάστοτε
πελάτες της …………Α.Ε., µε βάση τις ενδείξεις των µετρητών τους.
Κατόπιν αυτών ερωτάτε για τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από την
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. προς τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, καθώς
και για τον τρόπο ενηµέρωσης του βιβλίου αποθήκης στις περιπτώσεις που
προαναφέρονται.
Σε σχέση µε τα παραπάνω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδει η εταιρία σας προς τον
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, για την τιµολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας στις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές, µπορείτε να κάνετε
ανάλογη εφαρµογή όσων έχουν γίνει δεκτά για τον τρόπο τιµολόγησης ηλεκτρικής
ενέργειας µε το 1097495/791/0015/14.1.2003 έγγραφό µας προς τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
επί οµοίου ερωτήµατος από τον φορέα αυτό, πληρουµένων των προϋποθέσεων που
ορίζονται µε το έγγραφο αυτό, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουµε για
πληρέστερη ενηµέρωσή σας.
2.
Περαιτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του
Κ.Β.Σ., µε τις οποίες ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία
εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση µε µνεία του οικείου δικαιολογητικού
εγγραφής, το βιβλίο αποθήκης που τηρεί η εταιρία σας θα ενηµερώνεται µε βάση τα
εκδιδόµενα παραστατικά κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στη παράγραφο 1 του
παρόντος.

107. 1090968/733/0015/6.11.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις
φαρµάκων.
Με το ανωτέρω σχετικό, µας γνωρίζετε ότι η µορφή της επιχείρησής σας είναι
συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης, και εφοδιάζετε τα µέλη σας – φαρµακεία µε
φάρµακα µέχρι και πέντε φορές ηµερησίως και ζητάτε να πληροφορηθείτε εάν έχετε
τη δυνατότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. να
εκδίδετε: α) δελτίο αποστολής µε αξία και ΦΠΑ για κάθε παράδοση και β) τιµολόγιο
(συγκεντρωτικό) µέχρι την δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης
την τελευταία ηµέρα του µήνα που αφορά αναγράφοντας όλα τα εκδοθέντα ∆.Α., το
σύνολο της αξίας και το σύνολο του Φ.Π.Α. Τέλος και δεδοµένου ότι τα εκδοθέντα
δελτία αποστολής θα επισυνάπτονται στο τιµολόγιο πώλησης, ρωτάτε να
πληροφορηθείτε, εάν η κατάσταση που τηρείται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες
διατάξεις, καλύπτεται από τα επισυναπτόµενα στο τιµολόγιο δελτία, αποστολής.
Για τα ερωτήµατά σας αυτά σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.1.α του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) δελτίο
αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης
ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό,
εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας
(τιµολόγιο, Α.Λ.Π., Α.Π.Υ.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του
π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
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επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα στον
ίδιο µήνα, προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευµατίας µπορεί, αντί της έκδοσης
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 παράδοσης των αγαθών ή παροχής των
υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών
και το ποσό της αµοιβής που συµφωνήθηκε. Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης
αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα
µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του 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 τα δεδοµένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου
10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα
δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
3.
Όπως διευκρινίστηκε µε την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 12.3) παρέχεται η
δυνατότητα στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.
2, περιπτ. στ’ να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση δελτίων αποστολής, για
τις επιµέρους παραδόσεις στις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις.
4.
Ενόψει των ανωτέρω ο τρόπος έκδοσης του τιµολογίου των
επαναλαµβανοµένων πωλήσεων που περιγράφεται στη σχετική αίτησή σας δεν είναι
σύµφωνος µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια δεν παρέχεται
δυνατότητα έκδοσης του εν λόγω τιµολογίου σύµφωνα µε αυτόν.

108. 1098311/803/0015/7.11.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από
περισσότερους του ενός αγοραστές.
Σε απάντηση του µε αριθ. 16111/22.9.06 εγγράφου σας, που απεστάλει στην
∆/νση Ελέγχου και κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας µε το αριθ. 1085043/5578/∆ΕΒ/9.10.2006 έγγραφό της προς τη ∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ επειδή αφορά την
επιχείρηση …………A.E. και σε ότι αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) δεν απαγορεύεται η αγορά ενός
αγαθού από δύο επιτηδευµατίες για λόγους κοινής χρησιµοποίησής του (εγγ. Σ.
2821/72/5.2.1987). Στην περίπτωση αυτή για διευκόλυνση των συναλλασσοµένων
(πωλητής - αγοραστές) στην εµφάνιση της σχετικής αγοραπωλησίας στα τηρούµενα
βιβλία τους, αλλά και στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, µπορεί να
εκδίδονται δύο τιµολόγια ή τιµολόγια – δελτία αποστολής στα οποία αναγράφεται η
ποσότητα, το είδος και η συνολική αξία του αγαθού η οποία στη συνέχεια µειώνεται
κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα πλήρη στοιχεία του συνιδιοκτήτη καθώς και ο
αριθµός του αντίστοιχου τιµολογίου, που εκδόθηκε στο όνοµα αυτού (έγγραφό µας Σ
2821/72-Ε16235 (π.ε.)/5.2.1987).
2.
Κύριο χαρακτηριστικό της κοινής κατά τα ανωτέρω αγοράς αγαθού είναι η από
κοινού χρησιµοποίησή του σε περιπτώσεις που οι δυνατότητες εκµετάλλευσής του
είναι περισσότερες από εκείνες που χρειάζεται ένας επιτηδευµατίας και εποµένως µε
την κοινή χρησιµοποίησή του µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων
επιτηδευµατιών. Όπως είναι εποµένως προφανές η ως άνω θέση της ∆ιοίκησης
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αφορά την αγορά παγίων αγαθών συνήθως µεγάλης αξίας µε σκοπό την κοινή
χρησιµοποίησή τους ώστε να καταµερισθούν οι δαπάνες αγοράς τους σε
περισσότερους από έναν επιτηδευµατίες και να διευκολυνθεί µε τον τρόπο αυτό η
άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
Για την αγορά αναλωσίµων αγαθών όπως π.χ. τα χηµικά διαγνωστικά που
αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας, δεν µπορεί να υποστηριχθεί η ανωτέρω
άποψη, καθόσον η χρησιµοποίησή τους δεν γίνεται από κοινού αλλά διακεκριµένα
ανά επιτηδευµατία σε ποσότητες που καθορίζονται ανάλογα µε τον όγκο των
εργασιών του, την πελατεία του κ.λ.π. και κατά συνέπεια η έκδοση των σχετικών
τιµολογίων πρέπει να γίνεται διακεκριµένα ανά επιτηδευµατία που τα αγοράζει.

109. 1097248/799/0015/29.11.2006
ΘΕΜΑ: Κοινοπραξία πλοίων – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.
Απαντώντας στην από 2/11/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι τις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου (τήρηση
βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λ.π.) έχει και η κοινοπραξία επιτηδευµατιών, που
θεωρείται επιτηδευµατίας για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού,
εφόσον έχει ορισµένη επαγγελµατική διεύθυνση, αποβλέπει στη διενέργεια
συγκεκριµένης πράξης, αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, που κατατίθεται στην
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) πριν από την έναρξη των εργασιών
της και τα µέλη της είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που το καθένα ασκεί δική του
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα ή είναι οµόρρυθµο µέλος διαφορετικής
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας.
Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριµένης πράξης δεν απαιτείται
προκειµένου για κοινοπραξία επιτηδευµατιών που έχει ως αντικείµενο εργασιών την
εκµετάλλευση συγκοινωνιακών γραµµών πλοίων.
2.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις η κοινοπραξία επιτηδευµατιών που
έχει ως αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση συγκοινωνιακών γραµµών πλοίων
θεωρείται επιτηδευµατίας και εποµένως για την άσκηση των εργασιών της έχει
υποχρέωση να τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ., να εκδίδει και να λαµβάνει φορολογικά
στοιχεία στο όνοµά της (φορτωτικές, εισιτήρια, παραστατικά εξόδων κ.λ.π.), τα οποία
πρέπει να καταχωρεί στα τηρούµενα βιβλία της κ.λ.π.
3.
Η ∆/νση Φ.Π.Α., στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της
αίτησης της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της
ενέργειες στα θέµατα της αρµοδιότητάς της.
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110. 1078297/619/0015/4.12.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρµάκων σε
ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταµείων, µέσω
νοσοκοµείων ή κλινικών.
Με την από 5/9/2006 αίτησή σας και µε όσα προφορικά διευκρινίσατε θέτετε
υπόψη µας ότι ,φαρµακείο πουλάει φάρµακα σε ιδιωτική κλινική εκδίδοντας τιµολόγιο
πώλησης –δελτίο αποστολής .Η κλινική στη συνέχεια διαθέτει αυτά σε ασθενείς της,
ένα µέρων των οποίων κάνει χρήση των εν λόγω φαρµάκων κατόπιν συνταγής
ασφαλιστικού ταµείου, επειδή όµως δεν έχει το δικαίωµα η κλινική να καταθέσει τις
συνταγές, που αντιστοιχούν σε µέρος των πωληθέντων φαρµάκων, προκειµένου να
εισπράξει το αντίτιµο αυτών από τα ασφαλιστικά ταµεία, επιστρέφει τις συνταγές στο
φαρµακείο από το οποίο προµηθεύτηκε τα εν λόγω φάρµακα και το φαρµακείο
εκδίδει προς την κλινική πιστωτικό τιµολόγιο.
Στη συνέχεια ρωτάτε: α) εάν το φαρµακείο όταν θα καταθέσει τις συνταγές,
προκειµένου να εισπράξει το αντίτιµο των φαρµάκων από κάθε ασφαλιστικό ταµείο,
θα εκδώσει τιµολόγιο πώλησης αθεώρητο επισυνάπτοντας σε αυτό τις σχετικές
συνταγές και β) ποίο το εκδιδόµενο παραστατικό, µε βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.,
για την επιστροφή των συνταγών από την κλινική στο εκάστοτε ασφαλιστικό ταµείο
και ποιος ο εκδότης αυτού.
Σε σχέση µε τα παραπάνω, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) δεν παρέχεται δυνατότητα
τιµολόγησης των φαρµάκων από την επιχείρηση διάθεσης αυτών (φαρµακείο) προς
τις κλινικές, µε τον τρόπο που περιγράφετε στην αίτησή σας.
Για τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία διάθεσης φαρµάκων, σε ασφαλισµένους του
∆ηµοσίου ή των ασφαλιστικών ταµείων, µέσω κλινικών ή νοσοκοµείων, ισχύουν τα
οριζόµενα στις 1027119/311/0015/ΠΟΛ.1107/17-5-1991 και 1108214/790/0015/
ΠΟΛ.1255/14-12-1999 εγκυκλίους µας, καθώς και το 1130534/1088/21-11-1994
έγγραφό µας προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής, αντίγραφα των οποίων σας
αποστέλλουµε για ενηµέρωσή σας.

111. 1090098/744/0015/6.12.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό
σύµβουλο προς επιχείρηση «µεσιτείας» ασφαλειών.
Με την από 12.10.2006 αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας
δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ασφαλιστικών συµβουλών σε ιδιώτες,
ενεργώντας ως ενδιάµεσος µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (πελατών της
εταιρείας, όπως αναφέρετε) και ιδιωτών ,στη συνέχεια θέτετε το ερώτηµα εάν δύναται
να εκδίδει προς τους συνεργάτες της (ασφαλιστικούς συµβούλους κ.λ.π.),για τις
προµήθειες που τους καταβάλλει θεωρηµένη εκκαθάριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 176/1977, οπότε να παρέλκει η έκδοση φορολογικού
στοιχείου(Τ.Π.Υ.) από αυτούς για το έσοδο αυτό και περαιτέρω σε περίπτωση
θετικής απάντησης θέτετε
διάφορα θέµατα για τον τρόπο έκδοσης των
εκκαθαρίσεων (εάν εκδίδονται θεωρηµένες ή αθεώρητες κ.λπ).
Επί του ερωτήµατός σας αυτού ,σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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3.
Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια
στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην εκδίδουν
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προµήθειες
και λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασµό τους
ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το
βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις
θεωρηµένες εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που
παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειοµεσίτη κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις
επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιµολογίων παροχής
υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και λοιπών δικαιωµάτων.
2.
Από τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή µε θέµα τα εκδιδόµενα
στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι, η δυνατότητα καταβολής
αµοιβών µε την έκδοση εκκαθαρίσεων παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες,
παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. από τους οποίους και παρέλκει η
έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Για την καταβολή αµοιβών από τους πράκτορες,
παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λ.π. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για
ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (ασφαλιστικοί σύµβουλοι κ.λ.π.) δεν
παρέχεται τέτοια δυνατότητα (µε την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρησή σας έναντι προµήθειας
δυνάµει σύµβασης (ασφαλιστικοί σύµβουλοι) οφείλουν για την παροχή των
υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρησή
σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και, σε
περίπτωση που οι δικαιούχοι των αµοιβών δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και
στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις (περιστασιακά
απασχολούµενοι που τους καταβάλλονται µικροποσά µέχρι 4.000 ευρώ ετησίως και
δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία- θέµα πραγµατικό), θα καταβάλλετε τις
αµοιβές τους µε την έκδοση απόδειξης δαπάνης σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος.

112. 1108088/925/0015/22.12.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησης σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής :
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α.
οι οποίες αναφέρονται σε προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο
από τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί του τιµολογίου ,
στο οποίο αναγράφονται , µεταξύ άλλων , η τιµή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
των επιστρεφοµένων αγαθών.
2.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι το πιστωτικό τιµολόγιο
εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο από τον εκδότη του τιµολογίου δηλαδή από τον
εκδότη του στοιχείου που αναφέρεται στην αρχική συναλλαγή , εφόσον συντρέχουν
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λόγοι που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού, όπως µεταξύ
άλλων , επί επιστροφής αγαθών.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων , για τις επιστρεφόµενες ποσότητες αγροτικών
προϊόντων , τις οποίες αγοράσατε από αγρότη παραγωγό του ειδικού καθεστώτος
ΦΠΑ µε την έκδοση από µέρους σας τιµολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων θα
εκδώσετε πιστωτικό τιµολόγιο καθόσον είστε ο εκδότης του στοιχείου της αρχικής
συναλλαγής (Τιµολογίου).
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ΑΡΘΡΟ 13 - Αποδείξεις λιανικής πώλησης. Αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών.

113. 1121657/951/0015/24.1.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, για
αµοιβή που δεν εισπράττεται.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά την υποχρέωση ή µη,
γιατρών µελών του Συλλόγου σας για έκδοση Α.Π.Υ. σε ασφαλισµένους του
∆ηµοσίου για τη συµµετοχή τους στη σχετική δαπάνη, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 2 και 3
του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/92), οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα
κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ.3323/1955 (άρθρο 48
ν.2238/1994), στις εκδιδόµενες µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο. Οι επαγγελµατίες αυτοί
εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελµατική
εξυπηρέτηση του πελάτη… Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αµοιβή στην απόδειξη
αναγράφεται η ένδειξη «∆ωρεάν».
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι οι γιατροί, σε όσες περιπτώσεις
εξετάζουν ασθενείς ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου ή άλλων ασφαλιστικών
οργανισµών και δεν εισπράττουν το δικαιούµενο ποσό συµµετοχής από τους
ασφαλισµένους, πρέπει:
α)
Στις περιπτώσεις που οι γιατροί έχουν αποδεδειγµένα καθολικά (για όλες τις
περιπτώσεις) παραιτηθεί του δικαιώµατος είσπραξης του ποσοστού συµµετοχής
(θέµα πραγµατικό που ερευνάται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και
υποχρεούνται να αποδείξουν οι ελεγχόµενοι γιατροί), σηµαίνει «εν τοις πράγµασι»
ότι έχουν µειώσει το «τιµολόγιό τους» για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις και
συνεπώς δεν πρόκειται για δωρεάν παροχή υπηρεσιών, οπότε δεν απαιτείται η
έκδοση Α.Π.Υ. µε την ένδειξη «∆ωρεάν».
β)
Αντίθετα στις περιπτώσεις που οι γιατροί εισπράττουν το δικαίωµα
συµµετοχής επιλεκτικά από κάποιους ασθενείς, ενώ από άλλους δεν εισπράττουν
αυτό (θέµα πραγµατικό) εκδίδονται Α.Π.Υ. για όλες τις περιπτώσεις δηλ. Α.Π.Υ. µε το
ποσό συµµετοχής στην πρώτη περίπτωση και Α.Π.Υ. µε την ένδειξη «∆ωρεάν» στη
δεύτερη περίπτωση.

114. 1111975/859/0015/6.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
Απαντώντας στην από 22/11/2005 αίτησή σας αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Β.β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 (που συµπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο.ΠΟΛ.1166/29-5-

- 151 -

2002) απαλλάσσονται από τη θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων οι
επιτηδευµατίες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο είχαν
αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1.
Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαµβάνονται υπόψη για την ένταξη σε
κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ. άνω των δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ευρώ και
2.
Μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) ατόµων και άνω.
Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα τα
φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και των αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, εκτός από τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. (εισιτήρια θεαµάτων, κέντρων διασκέδασης
κ.λ.π.).
2)
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1198/23-7-2002, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες
για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/295-2002, διευκρινίστηκε ότι, η ως άνω κατηγορία επιτηδευµατιών εκδίδει αθεώρητες
τις χειρόγραφες Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. µόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται
υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. (έκδοση εκτός επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις
κ.λ.π.) ή στις περιπτώσεις βλάβης της φ.τ.µ. ή του Η/Υ.

115. 1015298/23/0015/14.2.2006
ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος των ιατρών που συµβάλλονται µε
τα ασφαλιστικά ταµεία. – Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε να
σας
γνωρίσουµε
εάν
ισχύουν
τα
διαλαµβανόµενα
στο
αριθµ.
1112725/2402/Α0012/12-12-2003 έγγραφό µας που αναφέρεται στο πιο πάνω θέµα
και ειδικότερα ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να υποβάλλονται οι αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών από τους συµβεβληµένους µε τον ΟΠΑ∆ ιατρούς ελεύθερους
επαγγελµατίες, για την είσπραξη των αµοιβών τους από τον εν λόγω Οργανισµό, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με το ως άνω σχετικό έγγραφό µας που, κοινοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν
των ασφαλιστικών ταµείων, είχαµε γνωρίσει στον ενδιαφερόµενο ποιος είναι ο
χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ όλων των ελευθέρων επαγγελµατιών που κατονοµάζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
και οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελµατίες που συµβάλλονται εν προκειµένω µε τα
ασφαλιστικά ταµεία.
Ο χρόνος αυτός, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. που
µνηµονεύονται στο σχετικό έγγραφο, είναι απόλυτα εναρµονισµένος µε τις σχετικές
διατάξεις της φορολογίας του εισοδήµατος (που επίσης µνηµονεύονται σ΄ αυτό) της
κύριας δηλαδή φορολογίας την οποία και εξυπηρετούν (χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ
και φορολογίας του εισοδήµατος εκείνος της είσπραξης των αµοιβών).
Το πότε πρέπει να υποβάλλονται οι ΑΠΥ ως δικαιολογητικά από τους
συµβεβληµένους µε τα ασφαλιστικά ταµεία ιατρούς ελεύθερους επαγγελµατίες, προς
αυτά, για την είσπραξη των αµοιβών τους, δεν ορίζεται από φορολογικές διατάξεις,
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αλλά αποτελεί θέµα του κανονισµού λειτουργίας του κάθε ταµείου (ή και όλων
ενδεχοµένως εφόσον είναι κοινός).
Άποψη της υπηρεσίας µας είναι όµως, όπως αυτή διατυπώθηκε στο εν λόγω
σχετικό έγγραφο αλλά και επανειληµµένα σε άλλα έγγραφα επί σχετικών
ερωτηµάτων ότι, ο χρόνος υποβολής των εν λόγω ΑΠΥ από τους δικαιούχους
ιατρούς στα ασφαλιστικά ταµεία θα πρέπει να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ. και της φορολογίας του εισοδήµατος, να υποβάλλονται δηλαδή αφού
εγκριθούν και εκκαθαριστούν οι αµοιβές τους για βέβαια ποσά που θα εισπράξουν,
στο χρόνο που θα τα εισπράξουν.
Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι υπόχρεοι – δικαιούχοι στην
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία
θα απαγκιστρωθούν από άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες εξαιτίας των
προβληµάτων που δηµιουργούνται λόγω της µη έγκρισης εκ των υστέρων µέρους
των αµοιβών, για τις οποίες ήδη έχουν εκδοθεί ΑΠΥ µε ολόκληρα τα αιτούµενα ποσά
και να εξαλειφθεί έτσι η γενεσιουργός αιτία των εύλογων διαµαρτυριών των
δικαιούχων για την ταλαιπωρία που υφίστανται εξαιτίας της δυσαρµονίας της όλης
διαδικασίας είσπραξης των αµοιβών τους, µε τις φορολογικές διατάξεις.

116. 1004950/42/0015/16.2.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την αναγραφόµενη αξία στις α.λ.π. που εκδίδουν τα
καταστήµατα που λειτουργούν ως STOCK ή OUTLET.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά µε το
ερώτηµα αρµοδιότητάς µας που σχετίζεται µε την αναγραφόµενη αξία επί των
εκδιδόµενων α.λ.π. από τα καταστήµατα που λειτουργούν ως STOCK ή OUTLET
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)
στην απόδειξη λιανικής πώλησης αναγράφεται η αξία της πώλησης, κατά συντελεστή
ΦΠΑ.
2.
Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων ως αξία λιανικής πώλησης θεωρείται
το ποσό που πράγµατι καταβάλλεται από τον καταναλωτή – ιδιώτη για την απόκτηση
του αγαθού, για το οποίο και πρέπει να λάβει αποδεικτικό της συναλλαγής (εν
προκειµένω Α.Λ.Π.).
3.
Η ∆ιεύθυνση Μητρώου στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε αντίγραφο της
αίτησης παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

117. 1014832/117/0015/11.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση παροχής
ψυχαγωγικών υπηρεσιών µε προσφορά δωρεάν ενός αναψυκτικού.
Με τη σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, επιχείρηση που έχει ως
αντικείµενο εργασιών την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα τη
διοργάνωση του παιγνιδιού «paint ball», παρέχει το χώρο και τον εξοπλισµό στους
συµµετέχοντες για τη διεξαγωγή του. Παράλληλα µας γνωρίζετε ότι προσφέρει
δωρεάν ένα αναψυκτικό, χωρίς να λειτουργεί στο χώρο αναψυκτήριο ή να
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παρέχονται παρόµοιες υπηρεσίες και ζητάτε να σας γνωρίσουµε το είδος και τον
τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Η εκµετάλλευση στην οποία αναφέρεστε ανήκει στην κατηγορία εκείνων των
οποίων οι επιτηδευµατίες υποχρεούνται από το νόµο άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1809/1988 να χρησιµοποιούν φορολογικούς µηχανισµούς (του ν. 1809/1988 – ΦΤΜ
ή ΕΑΦ∆ΣΣ) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθ’ όσον δεν συµπεριλαµβάνεται στις δραστηριότητες του νόµου, ή τα
επαγγέλµατα που ο νοµοθέτης έκρινε αναγκαία για την εξαίρεσή τους (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1037/1992) από τη χρήση τους για την έκδοση των ΑΠΥ.
Συνεπώς για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα εκδίδεται Α.Π.Υ. και όχι εισιτήριο
εισόδου.
Όσον αφορά την προσφορά δωρεάν ποτού σε κάθε συµµετέχοντα στο
παιχνίδι, για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων, σκόπιµο είναι στην εκδιδόµενη
απόδειξη παροχής υπηρεσιών από το φορολογικό µηχανισµό να αναφέρεται το
αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας και της προσφοράς του αναψυκτικού µε
συνοπτική περιγραφή, όπως: «∆ικαίωµα εισόδου µε προσφορά ενός αναψυκτικού»,
µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τη δαπάνη αγοράς του αναψυκτικού δεν
συµψηφίζεται ο φόρος εισροών (ΦΠΑ).
Τέλος για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση να συστήσετε στην
ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποστηρίζετε φοροτεχνικά να απευθυνθεί στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας της.

118. 1015129/116/0015/17.2.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των
αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών
αλιευµάτων.
Απαντώντας στην από 7/2/2006 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν
πλανόδιος πωλητής νωπών αλιευµάτων ο οποίος τηρεί β’ κατηγορίας βιβλία του
Κ.Β.Σ., υποχρεούται στην χρήση φορητής Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε
πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, εκδίδει απόδειξη
λιανικής πώλησης.
2.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1258/21-11-2002
(ΦΕΚ 1513/Β’/3-12-2002), εντάχθηκαν από 1.1.2003 στην υποχρέωση χρήσης
φορολογικών µηχανισµών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’), για την έκδοση των
αποδείξεων λιανικής πώλησης, οι επιτηδευµατίες που διαθέτουν τα είδη τους,
πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων,
αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και
µέσω πλανοδίου εµπορίου (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήµατα).
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3.
Κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, η υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ.
του ν.1809/1988 (φορητών ή µη) για την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης,
∆ΕΝ καταλαµβάνει τους επιτηδευµατίες που διαθέτουν νωπά αλιεύµατα πλανοδίως
στο κοινό και κατά συνέπεια εφόσον τηρούνται βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην
περίπτωση αυτή, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται χειρόγραφα και
προαιρετικά µε τη χρήση Φ.Τ.Μ.

119. 1020390/160/0015/3.3.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από συνεργείο επισκευής µοτοσυκλετών
και µοτοποδηλάτων.
Απαντώντας στην από 27-2-2006 αίτησή σας µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος,
µε την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουµε, αν µπορεί να εκδοθεί Α.Π.Υ. µε τη χρήση
φορολογικής ταµειακής µηχανής από συνεργείο µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ι της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών
αυτοκινούµενων µηχανηµάτων, τηρεί βιβλίο εισερχοµένων στο οποίο καταχωρεί για
κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία
και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και
εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του οχήµατος.
2.
Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου ως
άνω νοµοθετήµατος, οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κώδικα αυτού, στις εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς
καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων δεν παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των
Α.Π.Υ., των επιτηδευµατιών που τηρούν βιβλίο εισερχοµένων µοτοποδηλάτων και
µοτοσυκλετών για επισκευή, µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής µηχανής, καθόσον
η µη αναγραφή σ’ αυτές του ονοµατεπωνύµου και της διεύθυνσης του πελάτη
(δυνατότητα την οποία δεν έχουν οι Φ.Τ.Μ.), καθιστά δυσχερείς έως αδύνατες τις
ελεγκτικές επαληθεύσεις.

120. 1059306/350/0015/23.5.2006
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης.
Απαντώντας στις µε ηµεροµηνία 14.6.2005, 5.7.2005 και 25.10.2005 αιτήσεις
σας, µε τις οποίες µας γνωρίζετε ότι στην εταιρία σας, η οποία είναι ανώνυµη εταιρία
ελεγχόµενη αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, έχει παραχωρηθεί από αυτό η
εκµετάλλευση του λιµένος ………….και ρωτάτε εάν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της
δραστηριότητάς σας αυτής να δηµιουργήσετε χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης
αυτοκινήτων, τους οποίους να εκµεταλλεύεστε µε τη διάθεση ειδικών καρτών αντί
συγκεκριµένου τιµήµατος για συγκεκριµένο χρόνο, τις οποίες θα διαθέτετε στο κοινό
µέσω τρίτων (εκµεταλλευτές περιπτέρων, ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων
κ.λ.π.), κατά παρέκκλιση των οριζοµένων µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων υποχρεώσεων περί τήρησης βιβλίου στάθµευσης οχηµάτων και έκδοσης
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αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ
1104/1994 που ισχύει για τους Ο.Τ.Α., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων,
µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων τηρεί βιβλίο στάθµευσης, στο οποίο
καταχωρεί για κάθε όχηµα τη χρονολογία και την ώρα της εισόδου και εξόδου,
καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας.
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
Κ.Β.Σ., οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού
εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών τόσο προς ιδιώτες, όσο και προς
επιτηδευµατίες αντισυµβαλλόµενους, µε το περιεχόµενο που ορίζεται στις
παραπάνω διατάξεις. Σηµειώνεται ότι κατ΄ εξαίρεση σε αυτές τις αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί
των στοιχείων του πελάτη. Οι εν λόγω αποδείξεις εκδίδονται αθεώρητες, είτε
εκδίδονται χειρόγραφα, είτε µηχανογραφικά, µε βάση τα ειδικότερα οριζόµενα µε
τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και ΠΟΛ. 1082/2003 (εξαιρούνται της
σήµανσης επί µηχανογραφικής έκδοσης) µε την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003».
3. Η Α.Υ.Ο.Ο. 1049940/337/0015 ΠΟΛ 1104/25.4.1994 θεσπίζει ειδικές εξαιρετικές
διατάξεις λόγω της ιδιαιτερότητας των συναλλαγών που αφορούν την είσπραξη
και διαχείριση δηµοτικών τελών στάθµευσης µέσω καρτών από τους ΟΤΑ και
όχι την είσπραξη αµοιβών από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως
αυτή που µνηµονεύεται στην σχετική αίτησή σας.
4. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο «Οργανισµός Λιµένος ………ΑΕ», ο οποίος στο χώρο
της χερσαίας ζώνης του λιµένα προτίθεται να δηµιουργήσει οργανωµένους
χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης τους οποίους θα εκµεταλλεύεται, έχει τη νοµική
µορφή της ανώνυµης εταιρίας, µολονότι το σύνολο των µετοχών του ανήκει στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο, δηλαδή είναι επιτηδευµατίας και συνεπώς έχει όλες τις
προβλεπόµενες στον Κ.Β.Σ. υποχρεώσεις, το αίτηµά σας για τη συγκεκριµένη
εκµετάλλευση να µην τηρείται το πρόσθετο βιβλίο Κ.Β.Σ. και να γίνει εφαρµογή
των εξαιρετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1104/1994 δεν µπορεί να ικανοποιηθεί.
Σηµειώνεται δε ότι ενδεχόµενη ικανοποίηση του αιτήµατος αυτού θα είχε ως
συνέπεια την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ρύθµισης σε επιτηδευµατίες
µε όµοιο αντικείµενο εργασιών µε αποτέλεσµα την κατάργηση στην πράξη του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο λειτουργεί θετικά χωρίς καµιά
παρέκκλιση µέχρι σήµερα για τη σωστή εµφάνιση των συναλλαγών και τη
διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.

121. 1051876/395/0015/30.6.2006
ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για
πωληθέντα ενδύµατα τα οποία παραµένουν στο κατάστηµα προς
επιδιόρθωση.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το
αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/92), η απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π.) εκδίδεται κατά την παράδοση ή την
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έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί
δελτίο αποστολής, η απόδειξη µπορεί να εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη
ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα
αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
Στην περίπτωση που προαναφέρεται, όπου ο πελάτης, δεν παραλάβει τα
αγορασθέντα ενδύµατα αλλά τα αφήνει στο κατάστηµα για επιδιόρθωση, η
παράδοση των αγαθών (ενδυµάτων) συντελείται κατά το χρόνο που αυτά
παραλαµβάνονται από τον πελάτη επιδιορθωµένα και προσαρµοσµένα στις
απαιτήσεις του, συνεπώς κατά το χρόνο αυτό πρέπει να εκδοθεί και η σχετική α.λ.π.,
ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο είσπραξης του τιµήµατος.
2.
Περαιτέρω, εάν κατά την ηµέρα της παραγγελίας, ο πελάτης καταβάλλει µέρος
της αξίας ή ολόκληρη την αξία των αγαθών, εφόσον η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ’
κατηγορίας και προκειµένου να ενηµερωθεί ο λογαριασµός του ταµείου εκδίδεται
απόδειξη είσπραξης η οποία παραδίδεται στον πελάτη και στη συνέχεια κατά την
ηµέρα παράδοσης των εµπορευµάτων στον πελάτη α.λ.π., µε τη συνολική αξία
πώλησης και την παράλληλη διενέργεια των απαραίτητων συµψηφιστικών
εγγραφών.
Για όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), παρέλκει η έκδοση
αποδείξεων είσπραξης για τις λαµβανόµενες προκαταβολές, οι δε α.λ.π. θα
εκδίδονται κατά την παράδοση των αγαθών µε τη χρήση φ.τ.µ. ή µηχανογραφικά.
3.
Τέλος, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η α.λ.π. εκδοθεί (προεκδοθεί) κατά
την επιλογή του ενδύµατος (το οποίο θα παραµείνει στο κατάστηµα για
επιδιόρθωση), πριν την παράδοσή του στον πελάτη δηλαδή, πρέπει να εκδίδεται,
προς αποφυγή αµφισβητήσεων, δελτίο ποσοτικής παραλαβής, στο οποίο χρήσιµο
είναι να αναγράφεται και ο αύξων αριθµός της σχετικής α.λ.π. και κατά την
παράδοση του ενδύµατος στον πελάτη δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται
ότι πρόκειται για επιδιόρθωση αγορασθέντος ενδύµατος ή Α.Π.Υ. χωρίς χρέωση
(δωρεάν) λόγω συµβατικής υποχρέωσης.

122. 1059417/461/0015/13.7.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. για πρωινά ξενοδοχείων.
Σε απάντηση της από 27.6.2006 αίτησή σας αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει (εγκύκλιος
1045354/440/0015/ΠΟΛ.1151/5-7-1990 και έγγραφό µας 1107611/792/0015/26-81993), ο εκµεταλλευτής ξενοδοχείου για την αµοιβή του από εκµίσθωση
υπνοδωµατίου και παροχή συγχρόνως άλλων αγαθών (πακέτο), εκδίδει σε κάθε
περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πελάτη (επιτηδευµατίας ή ιδιώτης)
διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει
υποχρέωση έκδοσης Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. για τα προσφερόµενα στους πελάτες
πρωινά, εφόσον αυτά περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου που παρέχει
πακέτο και εφόσον έχει γίνει σχετική παρατήρηση στο τηρούµενο βιβλίο πελατών
(πόρτας) για τις περιλαµβανόµενες σ’ αυτό υπηρεσίες και αγαθά.
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123. 1032546/268/0015/18.7.2006
ΘΕΜΑ: Πώληση ειδών από αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κάρτες
και κέρµατα.
Με την από 28-3-2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι εταιρεία που
εκµεταλλεύεται αυτόµατους πωλητές (για πώληση ροφηµάτων, σάντουιτς κ.λ.π.) έχει
εγκαταστήσει ένα τέτοιο µηχάνηµα σε άλλη εταιρεία (Π…….. Α.Ε.) και έχει συνάψει
µαζί της σύµβαση σύµφωνα µε την οποία η τελευταία (Π…… Α.Ε.) επιδοτεί την
αγορά εµπορευµάτων από τον αυτόµατο πωλητή αξίας έξι (6) ευρώ το µήνα για κάθε
εργαζόµενο. Για τις εν λόγω αγορές η εκµεταλλεύτρια εταιρεία του µηχανήµατος
παρέχει για κάθε εργαζόµενο ένα κλειδί (τσιπάκι), το οποίο δίνει το δικαίωµα στον
κάθε εργαζόµενο της Π……… Α.Ε. να προβαίνει αυτόµατα, χωρίς τη ρίψη κερµάτων,
στην αγορά των ειδών που έχει τροφοδοτηθεί το µηχάνηµα, αξίας ίσης µε έξι (6)
ευρώ. Μετά την εξάντληση της αξίας των έξι (6) ευρώ, ο εργαζόµενος για κάθε
επιπλέον αγορά εµπορεύµατος από τον αυτόµατο πωλητή ρίπτει κέρµατα ανάλογης
αξίας.
Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτάτε ποια είναι τα προσήκοντα φορολογικά
στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν για τις περιγραφόµενες συναλλαγές.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφά µας 1073558/600/0015/4-81995 – 1062411/447/0015/13.8.1996) στις περιπτώσεις διάθεσης ειδών από
αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κάρτες εφαρµόζεται, κατ΄ αναλογία, το
σύστηµα που ισχύει για την πώληση ειδών (αναψυκτικά, σάντουιτς κ.λ.π.) από
αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κέρµατα.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 1118148/936/εγκ.3/24-11-1992,
παράγραφο 13.1.4. περίπτωση γ΄, για τις πωλήσεις ειδών από αυτόµατα
µηχανήµατα που λειτουργούν µε κέρµατα (κάρτες), µπορεί να εκδίδονται στοιχεία ως
εξής:
α) Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για τη συνολική ποσότητα αγαθών που
προορίζεται για εφοδιασµό των µηχανηµάτων, εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των
προτέρων τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών που θα τοποθετηθούν σε κάθε
µηχάνηµα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 3 ) του
Κ.Β.Σ.
Μετά την τοποθέτηση συγκεκριµένων αγαθών σε κάθε µηχάνηµα εκδίδεται
αµέσως, για τα τοποθετηµένα είδη, ιδιαίτερο, κατά µηχάνηµα, δελτίο αποστολής.
Τα είδη και οι ποσότητες του δελτίου αποστολής αυτού, πρέπει να
συµπίπτουν µε τα είδη και τις ποσότητες αυτών που πωλήθηκαν, εφόσον κάθε φορά
συµπληρώνονται, σε κάθε µηχάνηµα, οι ποσότητες των ειδών που λείπουν.
Στα κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενα δελτία αποστολής αναγράφονται, εκτός των
άλλων και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι
τοποθετηµένα τα µηχανήµατα, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας κάθε µηχανήµατος
(τύπος, αριθµός µητρώου κ.λ.π.).
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β) Μετά την τροφοδοσία κάθε µηχανήµατος και την έκδοση του δελτίου
αποστολής της προηγούµενης περίπτωσης (α) εκδίδεται και απόδειξη λιανικής
πώλησης κατά µηχάνηµα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας του
µηχανήµατος, τα στοιχεία του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι
τοποθετηµένο το µηχάνηµα, η αξία των κερµάτων που θα βρεθούν στον
κερµατοδέκτη, αριθµητικώς και ολογράφως, καθώς και τα είδη και οι ποσότητες των
πωληθέντων αγαθών, τα οποία, εν προκειµένω, πρέπει να συµπίπτουν µε τις
ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο πιο πάνω δελτίο αποστολής. Αν το
µηχάνηµα διαθέτει µετρητή αναγράφονται και οι σχετικές ενδείξεις του µετρητή.
Επί του ανωτέρω διευκρινίζεται ότι επειδή ο αυτόµατος πωλητής, στη
συγκεκριµένη περίπτωση, λειτουργεί τόσο µε κέρµατα όσο και µε κάρτες (τσιπάκια),
επί της απόδειξης λιανικής πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται τόσο η αξία των
κερµάτων που θα βρεθούν στον κερµατοδέκτη όσο και η αξία των αγαθών για την
αγορά των οποίων έχει γίνει χρήση κάρτας. Η αξία αυτή θα προκύπτει, αν δεν
υπάρχει άλλος τρόπος (π.χ. ηλεκτρονικά) από τη διαφορά της συνολικής αξίας των
αγαθών, µε βάση το δελτίο Αποστολής τροφοδοσίας του µηχανήµατος και της αξίας
των κερµάτων που θα βρεθούν στον κερµατοδέκτη.
Τέλος, αναφορικά µε τη διάθεση των καρτών (τσιπάκια) στην
αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση, προκειµένου στη συνέχεια να διατεθούν από αυτή
στο προσωπικό της, σας γνωρίζουµε ότι, εφόσον καταβάλλεται η αξία τους (από την
Π……… Α.Ε.) και η εκµεταλλεύτρια επιχείρηση του αυτόµατου πωλητή τηρεί βιβλία
Γ΄ κατηγορίας και προκειµένου να ενηµερωθεί ο λογαριασµός του ταµείου της,
εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, η οποία παραδίδεται στην αντισυµβαλλόµενη εταιρεία
και στη συνέχεια κατά την ηµέρα τροφοδοσίας του µηχανήµατος εκδίδεται Απόδειξη
Λιανικής Πώλησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω και παράλληλα διενεργούνται οι
απαραίτητες λογιστικές συµψηφιστικές εγγραφές.

124. 1063464/493/0015/8.8.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτή θεριζοαλωνιστικής µηχανής για την
αµοιβή του που καταβάλλεται σε είδος.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά ερώτηµά σας για την
υποχρέωση ή µη έκδοσης τιµολογίου αγοράς προκειµένου να υπολογισθεί η εισφορά
υπέρ ΕΛΓΑ στην περίπτωση αµοιβής σε είδος για την παροχή υπηρεσιών
θεριζοαλωνιστικής µηχανής, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992)
ο εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόµυλου ή
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής
υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του
πελάτη, όταν δε η αµοιβή του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει
το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιµή.
2.
Ενόψει
των
προαναφεροµένων,
εφόσον
ο
εκµεταλλευτής
του
θεριζοαλωνιστικού µηχανήµατος εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς την
αµοιβή του σε είδος, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι

- 159 -

προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών µε αγαθά. Συγκεκριµένα, προσφέρει υπηρεσίες
στον αγρότη, για την αµοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης
παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαµβανόµενη, ως
αµοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή,
όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι
δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόµενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του
προϊόντος, σ’ ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται
και Τιµολόγιο Αγοράς.
3.
Η ∆/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν
µε φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησης, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της
ενέργειες.

125. 1066350/502/0015/9.8.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από
τοποθέτησης εξατµίσεων αυτοκινήτων.

επιχείρηση

πώλησης

και

Απαντώντας στην από 17/7/2006 αίτησή σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε, αν µπορεί να εκδοθεί Α.Π.Υ. µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής
µηχανής από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατµίσεων αυτοκινήτων, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ι της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992), ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών
αυτοκινούµενων µηχανηµάτων, τηρεί βιβλίο εισερχοµένων οχηµάτων στο οποίο
καταχωρεί για κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοµατεπώνυµο ή
την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του οχήµατος.
Επίσης µε την παρ. 10.5.10.4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου του π.δ. 186/1992
(ΚΒΣ) 3/92 διευκρινίστηκε ότι, οι επιχειρήσεις που παράλληλα µε την πώληση των
εξατµίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτηµάτων κάνουν και την τοποθέτησή τους
(επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου), έχουν
υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχοµένων αυτοκινήτων για τις εργασίες αυτές.
2.
Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος, οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα
αυτού, στις εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς
καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
Ενόψει των προαναφεροµένων δεν παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των
Α.Π.Υ., των επιτηδευµατιών που τηρούν βιβλίο εισερχοµένων αυτοκινήτων, µε τη
χρήση φορολογικής ταµειακής µηχανής, καθόσον η µη αναγραφή σ’ αυτές του
ονοµατεπωνύµου και της διεύθυνσης του πελάτη (δυνατότητα την οποία δεν έχουν οι
Φ.Τ.Μ.), καθιστά δυσχερείς έως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.
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126. 1049228/377/0015/1.9.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών
ανανέωσης χρόνου οµιλίας κινητής τηλεφωνίας µέσω δικτύου
Τραπεζών µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
Με την από 24.5.2006 αίτησή σας και την από 19.7.2006 συµπληρωµατική
της θέτετε υπόψη µας τα εξής:
Η εταιρεία σας επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα παροχής υπηρεσιών
διαθέτοντας στο κοινό κωδικούς ανανέωσης χρόνου οµιλίας καρτών κινητών
τηλεφώνων µέσω δικτύου τραπεζών. Για την λήψη των εν λόγω υπηρεσιών το κοινό
θα προσέρχεται στα ΑΤΜ των συνεργαζόµενων µε την εταιρεία σας τραπεζών, από
τα οποία θα λαµβάνει, εκτυπωµένο σε απλό χαρτί, ένα κωδικό µε τον επιθυµητό
χρόνο ανανέωσης οµιλίας, µε χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή του
λογαριασµού του. Επί του ιδίου χάρτινου αποκόµµατος θα υπάρχουν και στοιχεία
επικοινωνίας µε την εταιρεία σας, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυµεί να
λάβει Α.Π.Υ. Ακολούθως οι συνεργαζόµενες τράπεζες θα σας αποδίδουν τα εν λόγω
ποσά µε σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις, οι οποίες θα περιέχουν τον αριθµό των
κωδικών που διατέθηκαν και τα ποσά που εισπράχθηκαν, παρακρατώντας από αυτά
τη συµφωνηµένη προµήθειά τους.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε µε ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ προς του
πελάτες σας (κοινό), δεδοµένου ότι, τα στοιχεία τους δεν είναι γνωστά για να τους
αποσταλεί.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της
παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει
απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή
αποστέλλεται στον αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το
λαµβάνει.
2.
Ενόψει των ανωτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν
στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύµφωνα µε τις τυπικές
διατάξεις του ΚΒΣ, µετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη ∆ιοίκηση µε τα
1143871/1/0015/15-3-1995,
1082761/711/0015/14-12-2004
και
1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι επί του
χάρτινου αποκόµµατος µαζί µε τον κωδικό ανανέωσης χρόνου θα εµφανίζεται
µήνυµα – γνωστοποίηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρεία σας, προς
τους χρήστες να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυµούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, µπορεί να
εκδίδεται µία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε κατάσταση-εκκαθάριση που εκδίδεται
από τις συνεργαζόµενες τράπεζες κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι πέραν του
ενός µηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αµοιβής
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως
προκύπτει από την κατάσταση-εκκαθάριση, το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι
προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθµός της κατάστασης-εκκαθάρισης, καθώς
και η επωνυµία της µεσολαβούσας τράπεζας.
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Εφόσον στις εν λόγω καταστάσεις-εκκαθαρίσεις περιλαµβάνονται και πελάτες
σας που έχουν δηλώσει στην εταιρεία σας τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν
εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η
ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται µε το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ
(ανά κατάσταση-εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε
τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, καθώς και οι
σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις της κάθε τράπεζας, θα διαφυλάσσονται ως
δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ). Αυτονόητο είναι ότι, για τις αµοιβές
που λαµβάνουν οι τράπεζες για την παραχώρηση της χρήσης των ΑΤΜ στην εταιρεία
σας θα εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών µε τα αναλογούντα ποσά, βάση της
σύµβασης που έχουν συνάψει µε την εταιρεία σας.

127. 1078643/618/0015/28.9.2006
ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών – Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ.
Απαντώντας στην από 7/9/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια’, της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων,
καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες τηρούν
βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το
ονοµατεπώνυµο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 οι
επιτηδευµατίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (µεταξύ των οποίων από 1/1/2003 και το βιβλίο
επίσκεψης ασθενών που τηρούν οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων) απαλλάσσονται της
θεώρησης µόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα πρόσθετα αυτά βιβλία, µε την
υποχρέωση να αναγράφουν σ’ αυτά τον αύξοντα αριθµό και την αξία του εκδοθέντος
φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή του.
3.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/12.12.02 διευκρινίστηκε ότι, όταν εκδίδεται µία
απόδειξη για περισσότερες από µία επισκέψεις του ίδιου ασθενή ή όταν η αµοιβή
καταβάλλεται κατόπιν συµφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών ή
οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαµβάνεται αµοιβή από το γιατρό ή τον
οδοντίατρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάµεσα (π.χ. παρακολούθηση
εγκύου µέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό, θεραπεία από οδοντίατρους κ.λ.π.)
εκδίδεται µια ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µε κάθε είσπραξη
ανάλογα αν η αµοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά. Οι αριθµοί των αποδείξεων
και η αξία αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σ’ όλες τις
επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές.
4.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι εφόσον µεταξύ
γιατρού γυναικολόγου και εγκύου συµφωνείται µία αµοιβή για το σύνολο των
παρεχοµένων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του τοκετού ή άλλης χειρουργικής
επέµβασης (π.χ. απόξυση) που πραγµατοποιείται εκτός της επαγγελµατικής
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εγκατάστασης του ιατρού (κλινική), εκδίδονται µία ή περισσότερες αθεώρητες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών
(επισκέψεων στο ιατρείο και εκτός αυτού - κλινική), δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες αυτές
συνδέονται αναπόσπαστα µεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν
διακεκριµένα. Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται
οι επισκέψεις που γίνονται στο ιατρείο, καθώς και ο αύξων αριθµός και η αξία της
µιας ή των περισσότερων αθεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Σε
περίπτωση όµως που µεταξύ γιατρού γυναικολόγου και εγκύου υπάρχει συµφωνία
για διακριτές αµοιβές, για τις επισκέψεις και τον τοκετό, τότε για µεν τις επισκέψεις
εκδίδονται µία ή περισσότερες αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που
καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο ως ανωτέρω, για δε τον τοκετό εκδίδεται
θεωρηµένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν καταχωρείται στο εν λόγω
βιβλίο, δεδοµένου ότι η αµοιβή για την υπηρεσία αυτή δεν αφορά αµοιβή για
επίσκεψη στο ιατρείο.

128. 1093417/6555/1089/Β0014/19.10.2006
ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, µε το οποίο ζητείται η
αντιµετώπιση από πλευράς ΦΠΑ και ΚΒΣ της πώλησης τηλεφωνικών καρτών
σταθερής τηλεφωνίας και Internet από την εταιρεία τηλεπικοινωνίας ………..σε
πρακτορεία ταξιδίων του εξωτερικού, µε σκοπό τη µεταπώληση των καρτών
αυτών σε ταξιδιώτες που πρόκειται να επισκεφτούν την Ελλάδα και µε πρόθεση
χρησιµοποίησης των καρτών αυτών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια παραµονής
των ταξιδιωτών αυτών στη χώρα µας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
Α. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο 1059372/2750/749/Α0014/Πολ.
1141/15.5.1998, η διάθεση προπληρωµένων τηλεφωνικών καρτών, οι οποίες δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς, συνιστά πώληση δικαιώµατος
χρήσης τηλεφωνικού δικτύου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάθεση των
καρτών τηλεφωνίας δεν συνιστά παράδοση αγαθού, κατά συνέπεια δεν τυγχάνουν
εφαρµογής οι διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις - εξαγωγές αγαθών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14§1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) η παροχή
υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Ελλάδα εφόσον, κατά το χρόνο
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο
εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας.
Παράλληλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19§9 του ίδιου ως άνω
Κώδικα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερµηνευτεί
µε την Ε∆ΥΟ
1020919/758/92/0014/ΠΟΛ.1075/28.02.2000,
στην
πώληση
καρτών
τηλεπικοινωνίας, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησης αυτών
χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές
καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά το
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χρόνο διάθεσης των καρτών αυτών. Ο φόρος υπολογίζεται µε εσωτερική υφαίρεση
µε τη χρησιµοποίηση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (19%).
Στην
προκειµένη περίπτωση η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι η διάθεση
προπληρωµένων τηλεφωνικών καρτών αντιπροσωπεύει πώληση δικαιώµατος
τηλεπικοινωνίας, η οποία παρέχεται από την εταιρία τηλεπικοινωνίας στον τελικό
χρήστη της υπηρεσίας αυτής. Οι µεταπωλητές προπληρωµένων τηλεφωνικών
καρτών, παρότι ενεργούν στο όνοµά τους, θεωρούνται ως «απλοί µεσολαβητές»
στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω στην περίπτωση πώλησης καρτών τηλεφωνίας από
εταιρεία τηλεπικοινωνιών εγκατεστηµένη στην Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία εκτός
της Ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να διατεθούν εν συνεχεία σε πελάτες που
θα ταξιδεύσουν στην Ελλάδα, η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα.
Η επιστροφή αδιάθετων καρτών συνιστά µερική ακύρωση της αρχικής
συναλλαγής και η ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών µπορεί να προβεί σε
διόρθωση της φορολογητέας αξίας, η οποία είχε αρχικά υπαχθεί στο φόρο, εφόσον
κατέχει τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εν λόγω ακύρωση.
Β. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά από
επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή
συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν
αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης,
το οποίο τηρείται µεταξύ άλλων από τους επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά όταν
συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ο πωλητής τηλεκαρτών και καρτών κινητής
τηλεφωνίας.
3. Επίσης µε τις διατάξεις των περιπτώσεων 48 και 49 της παραγράφου Α της
1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 Α.Υ.Ο.Ο. ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες
που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών (άνω του
50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων ) την πώληση τηλεκαρτών ή των
πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης
βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών
στοιχείων (αποθεµάτων) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και εφεξής.
4. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η πώληση
καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας αντιµετωπίζεται για την εφαρµογή των
διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως πώληση αγαθών.
5. Τέλος, για την πώληση των καρτών τηλεφωνίας από την Ελληνική εταιρία
τηλεπικοινωνιών σε τουριστικά γραφεία που εδρεύουν στην αλλοδαπή, εφόσον,
όπως προαναφέρεται, η πράξη αυτή αντιµετωπίζεται ως πώληση αγαθών για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η Ελληνική εταιρία θα εκδώσει προς τις
αλλοδαπές επιχειρήσεις για τη διακίνηση των καρτών δελτίο αποστολής και στη
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συνέχεια τιµολόγιο πώλησης ή συνενωµένο δελτίο αποστολής – τιµολόγιο πώλησης,
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ..
Σε περίπτωση επιστροφής των αδιάθετων καρτών, που δε συνοδεύονται µε
στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό, εκδίδεται από την
Ελληνική εταιρία δελτίο ποσοτικής παραλαβής µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και στη συνέχεια πιστωτικό τιµολόγιο µε την αξία των
επιστρεφοµένων καρτών προς τα τουριστικά γραφεία της αλλοδαπής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

129. 1084698/679/0015/20.10.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος εµφάνισης των αµοιβών των δικηγόρων στις Α.Π.Υ.
Απαντώντας στην από 20.9.2006 αίτησή σας, µε την οποία ρωτάτε εάν είναι
δυνατόν στις εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων να
αναγράφεται το σύνολο της «ακαθάριστης» αµοιβής αυτών, συµπεριλαµβανοµένου
του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια να
γίνεται ανάλυση- επεξήγηση σχετικά µε την ανωτέρω παρακράτηση, κατά
παρέκκλιση της εγκυκλίου 1059774/456/0015 ΠΟΛ 1220/21.9.2001 µε την οποία
ορίζεται ότι στην εν λόγω Α.Π.Υ. αναγράφεται η «καθαρή» αµοιβή που εισπράττει ο
δικηγόρος και ακολουθεί σχετική αναφορά της «ακαθάριστης αµοιβής» και της
παρακράτησης του δικηγορικού συλλόγου, δεδοµένου ότι, όπως υποστηρίζετε µε τον
τρόπο αυτό αφενός αποφεύγεται η σύγχυση των συναλλασσοµένων ως προς το
ποιο ποσό καταχωρείται στα βιβλία τους ως έσοδο και ποιο ως δαπάνη και αφετέρου
δεν προκαλείται απόκρυψη φορολογητέας ύλης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με την εγκύκλιο 1014038/251/ΠΟΛ 1035/9.2.2001 έγινε δεκτό ότι τα ποσά
που παρακρατούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 και των άρθρων 96α και 161 του ίδιου
νοµοθετήµατος καθώς και των άρθρων 9 και 10 του ν. 1093/1980, όπως ισχύουν, και
εµφανίζονται στα εκδιδόµενα από τους δικηγορικούς συλλόγους γραµµάτια
είσπραξης, δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα των δικηγόρων. Συνεπεία αυτής της
διευκρίνισης, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1220/2001 µε την οποία αποσαφηνίστηκε
ότι το ποσό που αναγράφεται στην ΑΠΥ είναι η αµοιβή του δικηγόρου, δηλαδή το
ποσό που αποµένει µετά την αφαίρεση των προαναφεροµένων κρατήσεων του
δικηγορικού συλλόγου, οι τελευταίες δε εµφανίζονται διακεκριµένα στην ΑΠΥ, ενώ
στον πελάτη παραδίδεται και αντίγραφο του γραµµατίου προείσπραξης του
δικηγορικού συλλόγου.
2.
Η έκδοση των εγκυκλίων στοχεύει τόσο στο να διευκρινίσει θέµατα στα οποία
ενδεχοµένως υπάρχει σύγχυση των φορολογουµένων, όσο και να διαµορφώσει έναν
οµοιόµορφο τρόπο αντιµετώπισης σε διάφορα θέµατα, ώστε να αποφεύγονται
σφάλµατα των φορολογούµενων και να διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία. Στο ως
άνω πλαίσιο λειτουργίας της ∆ιοίκησης εκδόθηκε και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1220/2001
ακριβώς για να καθορισθεί ένας οµοιόµορφος τρόπος εµφάνισης των σχετικών
συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία των δικηγόρων, προς άρση των αµφισβητήσεων
και αµφιβολιών για τον τρόπο αντιµετώπισης τους, εξαιτίας των διαφορετικών
απόψεων για το θέµα αυτό. Σηµειώνουµε ότι για τον τρόπο εµφάνισης των εν λόγω
συναλλαγών όπως διατυπώθηκε στην εν λόγω εγκύκλιο, ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη
οι απόψεις επαγγελµατικών φορέων του κλάδου για το θέµα αυτό.

- 165 -

3.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αµοιβή η οποία αναγράφεται στις ΑΠΥ
των δικηγόρων είναι η «καθαρή» αµοιβή του δικηγόρου, ενώ η παρακράτηση του
δικηγορικού συλλόγου εµφανίζεται πάνω σε αυτές ως πληροφοριακό στοιχείο, αφού
δεν αποτελεί καν τµήµα της ακαθάριστης αµοιβής του, αλλά αναγράφεται για τις
ανάγκες καταχώρησής ως εξόδου στα βιβλία του αντισυµβαλλόµενου, εφόσον
πρόκειται για επιτηδευµατία. Για τους ανωτέρω λόγους, ο τρόπος αναγραφής της
αµοιβής και της παρακράτησης στις Α.Π.Υ. των δικηγόρων, που προτείνετε, δεν
είναι σύµφωνος µε τη θέση της ∆ιοίκησης για το θέµα αυτό.

130. 1095656/778/0015/4.12.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση α.π.υ. επί µίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών
δίσκων (d.v.d.).
Απαντώντας στην από 24.10.2006 αίτησή σας µε την οποία, µε αφορµή την
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1097/18.7.2006 περί της τήρησης πρόσθετων βιβλίων και έκδοσης
στοιχείων από τις επιχειρήσεις video club, ρωτάτε εάν µπορεί να εκδοθεί θεωρηµένη
απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, η οποία θα εξοφλείται µε αθεώρητη
απόδειξη είσπραξης µε την επιστροφή του ενοικιαζόµενου είδους (d.v.d.) καθώς
επίσης και να σας διευκρινίσουµε εάν υπάρχουν διαφορές σχετικά µε την παραπάνω
διαδικασία µεταξύ των τηρούντων β΄ ή γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, οι τηρούντες β’ ή γ’
κατηγορίας βιβλία εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µε χρήση φορολογικής
ταµειακής µηχανής (φ.τ.µ.) ή ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης στοιχείων
(Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.), ο δε επιτηδευµατίας που τηρεί γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και
παρέχει υπηρεσίες µε πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το ονοµατεπώνυµο, τη
διεύθυνση του πελάτη και την ένδειξη «επί πιστώσει», εξαιρουµένης της απλής φ.τ.µ.
για την έκδοση της α.π.υ. στην περίπτωση αυτή, δεδοµένου ότι αυτή δεν µπορεί να
αποτυπώσει τα στοιχεία αυτά.
2.
Με την παρ. 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1038564/236/0015/ΠΟΛ 1063/13.4.2005 (ΦΕΚ
544/Β’/22.4.2005), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Α.Υ.Ο.Ο.
1066952/504/0015/ΠΟΛ 1097/18.7.2006 (ΦΕΚ. 1142/Β/24.8.2006) ορίζεται ότι, ο
επιτηδευµατίας που εκµισθώνει βιντεοκασέτες, d.v.d. και άλλα συναφή αγαθά µε τον
κλασικό τρόπο (όχι µέσω αυτόµατου µηχανήµατος) υποχρεούται να εκδίδει την
απόδειξη παροχής υπηρεσιών µε την παράδοση των αγαθών στον πελάτη. Στην
απόδειξη αυτή, που κατά τα λοιπά εκδίδεται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις των
άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. καθώς και του ν. 1809/1988, αναγράφονται πέραν των
δεδοµένων που απαιτούνται από τις διατάξεις αυτές, το είδος των εκµισθούµενων
αγαθών ανά γενική κατηγορία (π.χ. βιντεοκασέτα κ.λ.π.) και οι ηµέρες εκµίσθωσης
επί την αξία εκµίσθωσης ανά ηµέρα του είδους αυτού. Στην περίπτωση που κατά
την επιστροφή των εκµισθούµενων αγαθών από τον πελάτη γεννιέται δικαίωµα
επιπλέον αµοιβής, εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αµοιβή αυτή µε
την επιστροφή τους.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών των εκµεταλλευτών video club (µε τον κλασικό τρόπο) που
προβλέπεται από την Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1097/18.7.2006, εκδίδεται από φ.τ.µ. ή
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., κατά το χρόνο παράδοσης του εκµισθούµενου αγαθού, ανεξάρτητα
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από το αν εισπράττεται ή όχι η αµοιβή κατά το χρόνο εκείνο. Ωστόσο, σε περίπτωση
εκµίσθωσης τέτοιων ειδών από επιτηδευµατία που τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας χωρίς
ταυτόχρονη είσπραξη της αµοιβής,
στην εκδιδόµενη απόδειξη πρέπει να
εµφανίζονται και τα στοιχεία του µισθωτή, καθώς επίσης η ένδειξη «επί πιστώσει».
Στην τελευταία περίπτωση η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται είτε
χειρόγραφα από θεωρηµένο στέλεχος, είτε µηχανογραφικά µε χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ.
Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ο επιτηδευµατίας είτε για δικούς του λόγους,
προαιρετικά, εφόσον τηρεί β’ κατηγορίας βιβλία, είτε για κάλυψη λογιστικών
αναγκών, υποχρεωτικά, εφόσον τηρεί γ’ κατηγορίας βιβλία, µπορεί να εκδίδει για τις
εισπράξεις αποδείξεις είσπραξης (µη φορολογικά παραστατικά).

131. 1090561/730/0015/4.12.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτές κέντρου αισθητικής.
Απαντώντας στην από 12.10.2006 αίτησή σας µε την οποία ζητάτε να
εκδίδονται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των αισθητικών από φορολογικές
ταµειακές µηχανές µε το επιχείρηµα ότι αφενός αφορούν µικροποσά, όπως επί
παραδείγµατι ισχύει στους εκµεταλλευτές βουλκανιζατέρ µε την εγκύκλιο
1139725/932/0015 ΠΟΛ 1059/25.2.1999, και ότι αφετέρου µειώνεται ο φόρτος
εργασίας των ∆.Ο.Υ. σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),
οι επιτηδευµατίες της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, µεταξύ των
οποίων και οι εκµεταλλευτές κέντρου αισθητικής, στις εκδιδόµενες αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση του πελάτη
και το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται
χειρόγραφη.
2. Ο παραπάνω τρόπος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εν
λόγω επιτηδευµατίες έχει ως σκοπό τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, που
είναι απαραίτητες λόγω της φύσης των εργασιών τους. Το επιχείρηµα ότι οι
υπηρεσίες που προσφέρονται από αισθητικούς είναι µικρής αξίας δεν ευσταθεί,
δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες των αισθητικών είναι πολυποίκιλες (από µανικιούρ
και πεντικιούρ µέχρι αδυνάτισµα) και συνεπώς οι σχετικές αµοιβές
διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.
Οι χρεώσεις δε που ενδεχοµένως
επιβάλλουν οι εκµεταλλευτές βουλκανιζατέρ, στους οποίους έχει παρασχεθεί η
δυνατότητα έκδοσης α.π.υ. από φ.τ.µ., για την παροχή υπηρεσιών, είναι από
µηδενικές έως πολύ χαµηλές, καθώς τις περισσότερες φορές διενεργούν πώληση
αγαθών (ελαστικών), για την τοποθέτηση των οποίων δεν εισπράττεται καµία
επιπλέον αµοιβή. Όσον αφορά δε το επιχείρηµα περί µείωσης του φόρτου
εργασίας των ∆.Ο.Υ., αυτό δεν ευσταθεί, εφόσον οι αποδείξεις των αισθητικών
και όλων των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
δεν χρήζουν ούτε θεώρησης ούτε σήµανσης, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες
διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 και 1082/2003 και συνεπώς δεν
απαιτείται καµία απολύτως επίσκεψη στις ∆.Ο.Υ., αρκεί δε µια γνωστοποίηση
περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, η οποία µπορεί να αποσταλεί και µε
τηλεοµοιοτυπικό µέσο (fax).
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3. Για τους προαναφερθέντες λόγους δεν παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των
Α.Π.Υ. των επιτηδευµατιών που εκµεταλλεύονται κέντρα αισθητικής µε τη χρήση
φορολογικής ταµειακής µηχανής, καθόσον η µη αναγραφή σε αυτές του
ονοµατεπώνυµου και της διεύθυνσης του πελάτη (δυνατότητα την οποία δεν
διαθέτουν οι φ.τ.µ.) καθιστά δυσχερείς έως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις
στην κατηγορία αυτή των επιτηδευµατιών.

132. 1068143/520/0015/4.12.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και
παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µέσω διαδικτύου µε τη
χρήση πιστωτικής κάρτας.
Με την από 21.7.2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας τα εξής:
Η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής και εκµετάλλευσης
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, κυρίως για την συνδροµητική τηλεόραση και
πρόκειται να επεκτείνει την ως άνω δραστηριότητα (έχοντας αποκτήσει τα σχετικά
δικαιώµατα) και στο χώρο του διαδικτύου. Ειδικότερα, η εταιρεία σας θα αναµεταδίδει
το πρόγραµµα που ήδη µεταδίδει δια µέσου της συνδροµητικής τηλεόρασης σε
πελάτες, οι οποίοι, όντας κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα συνδέονται µε το
διαδίκτυο και θα είναι σε θέση, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιµο σε τραπεζικό σας
λογαριασµό µε τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας τους, µέσω συνεργαζόµενης
τράπεζας, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόµενο που
θα εκπέµπεται εκείνη τη στιγµή. Ακολούθως η συνεργαζόµενη τράπεζα θα σας
ενηµερώνει για την κίνηση του λογαριασµού σας κάθε µήνα µε σχετικές καταστάσειςεκκαθαρίσεις, οι οποίες θα περιέχουν την ηµεροµηνία της πράξης, τον αριθµό της
πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιήθηκε και το ποσό που καταβλήθηκε.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε µε ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ για τις εν
λόγω συναλλαγές, δεδοµένου ότι τα στοιχεία των χρηστών – πελατών δεν είναι
γνωστά στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, εξ αιτίας της παγκόσµιας διάθεσης
της υπηρεσίας, ώστε να τους αποσταλούν οι σχετικές αποδείξεις. Προτείνετε δε να
εκδίδετε µία Α.Π.Υ. ανά µήνα, για όλες τις διενεργηθείσες συναλλαγές µέσα στο
χρονικό διάστηµα αυτό, µε βάση τη µηνιαία κατάσταση - εκκαθάριση που θα σας
αποστέλλει η συνεργαζόµενη τράπεζα κατ’ αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από
τη ∆ιοίκηση σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της
παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει
απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή
αποστέλλεται στον αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το
λαµβάνει.
2.
Ενόψει των ανωτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν
στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύµφωνα µε τις τυπικές
διατάξεις του ΚΒΣ, µετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη ∆ιοίκηση µε τα
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1143871/1/0015/15-3-1995,
1082761/711/0015/14-12-2004
και
1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη
σχετική ιστοσελίδα – site της εταιρείας σας θα εµφανίζεται µήνυµα – γνωστοποίηση
προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυµούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, µπορεί να
εκδίδεται µία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη
συνεργαζόµενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι πέραν του ενός
µηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αµοιβής
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως
προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι
προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθµός της εκκαθάρισης, καθώς και η
επωνυµία της µεσολαβούσας τράπεζας.
Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαµβάνονται και πελάτες σας που
έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και
αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω
αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται µε το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά
εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις
της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της µηχανογραφικής σας
υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για
όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ).
4. Τέλος, αναφορικά µε το ερώτηµά σας, εάν υποχρεούται η εταιρεία σας για τις εν
λόγω συναλλαγές σε τήρηση πρόσθετου βιβλίου συνδροµητών, σας γνωρίζουµε
ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθ. 10 παρ. 5 περ. ζ΄), καθώς και από την
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002 (παρ. 2.14.1.) δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση.

133. 1101121/850/0015/6.12.2006
ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάµατος που προπωλούνται.
Απαντώντας στην από 15.11.2006 αίτησή σας µε την οποία ερωτάτε πώς πρέπει να
εκδίδονται τα χειρόγραφα εισιτήρια θεαµάτων που προπωλούνται έτσι ώστε να µην
διαταράσσεται η ενιαία αρίθµηση, δεδοµένου ότι ως ηµεροµηνία έκδοσης αναφέρεται
η ηµεροµηνία τέλεσης του θεάµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) τα στοιχεία
φέρουν ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο. Με την εγκύκλιο
1100836/606/ΠΟΛ1229/3.9.1998 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τα εισιτήρια θεαµάτων
ως ηµεροµηνία έκδοσης αναφέρεται πάντοτε η ηµεροµηνία τέλεσης του θεάµατος,
γιατί τα εισιτήρια θεαµάτων σε πολλές περιπτώσεις προεκδίδονται και παραδίδονται
στους θεατές πριν την τέλεση του θεάµατος.
2. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον από τη διοίκηση έχει γίνει
δεκτό ότι ως ηµεροµηνία έκδοσης στα εισιτήρια θεαµάτων αναφέρεται πάντα αυτή
της τέλεσης του θεάµατος, η τήρηση της ενιαίας αρίθµησης ανά διαχειριστική
περίοδο δεν διαταράσσεται εκ του λόγου ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία µε την
ως άνω αναγραφόµενη ηµεροµηνία έκδοσής τους.
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134. 1096336/2241/Α 0012/22.12.2006
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα
επαγγελµάτων.

από

αµοιβές

ελευθερίων

Απαντώντας στην από 1.11.2006 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α) ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Αναφορικά µε την δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά σας, του
συνόλου της δαπάνης που καταβάλλετε για «εσωτερική γραµµή κινητής
τηλεφωνίας», η περίπτωση αυτή θα εξετασθεί από την επιτροπή της παρ.19 του
άρθρου 31 του ν.2238/1994 στην οποία διαβιβάσαµε φωτοαντίγραφο της σχετικής
αίτησής σας.
Η γνωµοδότηση της επιτροπής θα περιληφθεί στην Υπουργική Απόφαση που
εκδίδεται κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις και θα κοινοποιηθεί στην
εταιρεία σας.
2. Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι το εισόδηµα που αποκτάτε από τους πελάτες
σας που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, για την παροχή
δικηγορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο από την άσκηση
της δραστηριότητάς σας και το καθαρό εισόδηµα από την άσκηση της εν λόγω
δραστηριότητας υπόκειται σε φόρο µε τις γενικές διατάξεις στο όνοµα της εταιρείας
σας.
3. Τέλος, αναφορικά µε την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% στο
εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων που προβλέπεται από την παρ.1
του άρθρου 58 του ν.2238/1994, οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή στην
περίπτωση που οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου φορείς που καταβάλουν την
αµοιβή,
δεν
έχουν
µόνιµη
εγκατάσταση
στην
Ελλάδα
(1068379/1
0383/Β0012/24.6.1996 έγγραφό µας).
Β) ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒίΒΛIΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Απαντώντας στο ερώτηµά σας σχετικά µε τα φορολογικά στοιχεία που
πρέπει να εκδίδονται για την τιµολόγηση δικηγορικών υπηρεσιών που παρέχονται
από Ελληνική δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα προς αλλοδαπούς πελάτες και τον
τρόπο εξόφλησης .των φορολογικών αυτών στοιχείων, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την
παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία, και εκτός της χώρας,
εκδίδεται τιµολόγιο.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 518/1989 ορίζεται ότι η
δικηγορική εταιρία εκδίδει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 13 παρ. 2 αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, είτε προς επιτηδευµατίες, είτε προς ιδιώτες, και όχι τιµολόγια.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα στοιχεία που
εκδίδονται για συναλλαγές µε το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη
γλώσσα.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι για την απόδειξη της
συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή
λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική
εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή. Όπως
έχει
γίνει
δεκτό
από
τη
∆ιοίκηση
(έγγραφά
µας
1057879/418/0015/22.7.2002,1043942/325/0015/13.6.2002) οι ως άνω διατάξεις δεν
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έχουν εφαρµογή για λήπτες φορολογικών στοιχείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή,
καθώς οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρµόζονται µόνο στην ελληνική επικράτεια
για όλα τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) που ασκούν επιτήδευµα, ανεξάρτητα εάν
είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά, µε την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατική εγκατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας.
5. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, τα φορολογικά
στοιχεία που εκδίδονται µηχανογραφικά (από οποιοδήποτε λογισµικό ηλεκτρονικού
υπολογιστή) απαιτείται να φέρουν σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., πλην
ορισµένων εξαιρέσεων που πάντως δεν αναφέρονται στη δικηγορική εταιρεία.
6. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η Ελληνική δικηγορική εταιρία για τις
υπηρεσίες που προσφέρει στην Ελλάδα προς πελάτες που εδρεύουν στην
αλλοδαπή οφείλει να εκδίδει το ίδιο ακριβώς φορολογικό στοιχείο που εκδίδει και
προς τους πελάτες που εδρεύουν στην ηµεδαπή, καθώς δεν προβλέπεται καµία
σχετική εξαίρεση, δηλαδή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, θεωρηµένη, εφόσον
εκδίδεται χειρόγραφα, ή µε φορολογική σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., εάν
εκδίδεται µηχανογραφικά. Σηµειώνεται ότι το περιεχόµενο του στοιχείου εν
προκειµένω µπορεί να είναι διατυπωµένο σε αλλοδαπή γλώσσα κατ' εφαρµογήν των
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Τέλος, δεν υφίσταται κανένας
περιορισµός από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης
των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται προς πρόσωπα που εδρεύουν στην
αλλοδαπή.
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ΑΡΘΡΟ 13α - Ειδικά στοιχεία.
135. 1102981/758/0015/13.1.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη θεωρηµένων αποδείξεων για τη χρέωση ασφαλίστρων.
Σε απάντηση της από 1-11-2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Από τις διατάξεις της εγκυκλίου Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977, η οποία
εξακολουθεί να ισχύει, προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ειδικά για τους
κλάδους µεταφοράς αγαθών γενικώς (εσωτερικού – εξωτερικού), προσωπικών
ατυχηµάτων ταξιδιωτών και χρηµαταποστολών υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε
περίπτωση για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων, τις παρεχόµενες
εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και για τις καταβαλλόµενες ασφαλιστικές
αποζηµιώσεις θεωρηµένη διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του ασφαλισµένου, ο αριθµός του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου, το ποσό των ασφαλίστρων ή των επιστρεφόµενων ασφαλίστρων ή της
έκπτωσης επί των ασφαλίστρων ή της καταβαλλόµενης ασφαλιστικής αποζηµίωσης,
κατά περίπτωση. Εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις
σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσονται σε θεωρηµένα από τον Οικονοµικό
Έφορο (νυν Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.) έντυπα και περιλαµβάνουν τα ασφάλιστρα, τις
επιστροφές και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, παρέλκει η έκδοση θεωρηµένων
αποδείξεων.
2.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 2 παρ.16 του ν.3052/2002 τροποποιήθηκε η περ. ζ΄
της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) καταργώντας τα πρόσθετα βιβλία
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από 1-1-2003, των οποίων η τήρηση σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1021001/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 υποχρέωνε, από 1-4-2000
(έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/2000) έως 1-1-2003 (έναρξη ισχύος των
συγκεκριµένων διατάξεων του ν.3052/2002), τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
εκδίδουν αθεώρητα όλα τα στοιχεία αξίας, στα οποία απεικονίζονταν συναλλαγές
που καταχωρούνταν στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία (εποµένως και τα στοιχεία της
παραγράφου 1 του παρόντος), µε την απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της
αξίας και του αύξοντος αριθµού του εκδοθέντος παραστατικού (απόδειξης ή
συµβολαίου) στο πρόσθετο βιβλίο µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του (σχετ. έγγραφό µας 1098200/822/0015/9-11-2000).
3.
Επίσης, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 οι επιτηδευµατίες, οι
οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά: α) ακαθάριστα
έσοδα άνω των 2.934.702 ευρώ και µέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτοµα και
άνω και β) ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ και µέσο όρο προσωπικού
(10) άτοµα και άνω απαλλάσσονται της θεώρησης, η µεν πρώτη κατηγορία για όλα
τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα
εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, η δε δεύτερη για όλα τα φορολογικά στοιχεία του
Κ.Β.Σ. πλην των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το
κοινό, εφόσον οι λιανικές αυτές πωλήσεις είναι πάνω από το 5% των συνολικών
εσόδων.
4.
Τέλος µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/2002, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή της µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003, καθιερώθηκε το µέτρο έκδοσης,
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σήµανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων µε τη χρήση των Ειδικών Ασφαλών
∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 για όλα τα φορολογικά στοιχεία του
Κ.Β.Σ. που εκδίδονται µηχανογραφικά.
5.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, µετά την από
1-1-2003 κατάργηση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων τους της παρ.5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ., και για τους κλάδους µεταφοράς αγαθών, προσωπικών ατυχηµάτων
ταξιδιωτών και χρηµαταποστολών, υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση
για τα ασφάλιστρα κ.λπ. θεωρηµένη διπλότυπη απόδειξη, της οποίας η έκδοση
παρέλκει, εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις των
παραπάνω περιπτώσεων συντάσσονται σε θεωρηµένα από τον Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.
έντυπα. Τα παραπάνω παραστατικά (συµβόλαια ή αποδείξεις) εκδίδονται αθεώρητα,
εάν η εταιρεία σας υπάγεται στις προαναφερόµενες περί αθεωρήτων διατάξεις της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και στην περίπτωση που εκδίδονται µηχανογραφικά, θα
πρέπει να σηµαίνονται µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.

136. 1048255/374/0015/15.6.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων.
Με την από 19.5.2006 αίτησή σας µάς γνωρίζετε ότι το πρακτορείο τουρισµού
Α, το οποίο δεν εκµεταλλεύεται δικά του λεωφορεία, προµηθεύει µε δικά του voucher
τους πελάτες του και τους στέλνει µε το πρόγραµµα εκδροµών του πρακτορείου
τουρισµού Β, το οποίο πραγµατοποιεί εκδροµές µε δικά του λεωφορεία και εκδίδει
δελτία κίνησης στα οποία συµπεριλαµβάνει και τους πελάτες του πρακτορείου Α, ενώ
στη συνέχεια το πρακτορείο Β τιµολογεί το πρακτορείο Α για τη συµµετοχή στην
εκδροµή του, και ρωτάτε εάν το πρακτορείο Α έχει δικαίωµα να εκδώσει µια
συγκεντρωτική Α.Π.Υ. για το σύνολο των πελατών του που µετείχαν στην εκδροµή
του Β ή θα πρέπει να εκδώσει Α.Π.Υ. για κάθε έναν εκδροµέα- πελάτη του χωριστά.
Επί των ανωτέρω σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.

2.

3.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/92
(Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για
κάθε
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής
υπηρεσιών.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι: «Στην
περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκµεταλλευτές τουριστικών ή
ταξιδιωτικών γραφείων σε άτοµα που έχουν προµηθευτεί δελτία συµµετοχής
σε εκδροµή ή περιήγηση από τρίτους (τουρλίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων
κ.α.), για λογαριασµό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, µπορεί να µην
εκδίδονται από τον εκµεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., µε την προϋπόθεση ότι εκδίδεται
απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των δελτίων συµµετοχής της
κάθε εκδροµής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.»
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 της εγκυκλίου µας ΠΟΛ. 1207/3.8.1995
«στην περίπτωση κατά την οποία τουριστικό γραφείο (εντολέας) συµφωνεί για
ίδιο λογαριασµό µε διάφορους πελάτες του, τη συµµετοχή αυτών σε εκδροµή,
στους οποίους εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και εν συνεχεία
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αναθέτει την εκτέλεση των συγκεκριµένων υπηρεσιών σε άλλο τουριστικό
γραφείο (διοργανωτή), τότε ο εκµεταλλευτής του τουριστικού γραφείου που
διοργανώνει την εκδροµή, πρέπει να εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
προς τον εντολέα, στο οποίο (τιµολόγιο) θα αναγράφεται οπωσδήποτε και ο
αριθµός των ατόµων που συµµετείχαν στην εκδροµή µε δελτία συµµετοχής
του εντολέα ή δελτία συµµετοχής δικά του (τα οποία είχαν εκδοθεί ως δελτία
«θέσεως» και µόνο, δηλαδή χωρίς αξία).
Τα δελτία συµµετοχής της κατηγορίας αυτής δεν θα συµπεριλαµβάνονται στη
συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδοµένου ότι γι’ αυτά
εκδίδεται τιµολόγιο προς το τουριστικό γραφείο το οποίο είχε συµφωνήσει µε
τους τουρίστες για ίδιο λογαριασµό.»
4.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση µιας
συγκεντρωτικής απόδειξης παροχής υπηρεσιών για όλους τους πελάτες σας
για την περίπτωση που αναφέρετε στην αίτησή σας και κατά συνέπεια πρέπει
να εκδίδετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς τον κάθε ένα. Ο ισχυρισµός
σας περί «κενού στον Κ.Β.Σ. για το συγκεκριµένο θέµα» δεν ευσταθεί,
δεδοµένου ότι µε την προαναφερθείσα εγκύκλιο ΠΟΛ 1207/3.8.1995 έχει
διευκρινιστεί το θέµα αυτό.

137. 1085468/683/0015/28.11.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και
καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόµενης στάθµευσης οχηµάτων σε
δηµοτικές θέσεις.
Με το από 28.9.2006 έγγραφό σας και το από 13.10.2006 τηλεοµοιοτυπικό
σας µήνυµα µας γνωρίζετε ότι ο ∆ήµος …….προτίθεται να εφαρµόσει πρόγραµµα
ελεγχόµενης στάθµευσης µε τη χρήση αφενός ξυστών καρτών στις οποίες θα
αποκαλύπτεται ο µήνας, η ηµέρα, η ώρα και το πλησιέστερο πεντάλεπτο
στάθµευσης και οι οποίες θα τοποθετούνται στο παρµπρίζ του οχήµατος και
αφετέρου καρτών ο χρόνος των οποίων θα καταναλώνεται δηλώνοντας την έναρξη
και λήξη της στάθµευσης µέσω κινητού τηλεφώνου προς το τηλεφωνικό κέντρο
διαχειρίστριας εταιρίας. Πρόθεση του ∆ήµου είναι να αναθέσει το συντονισµό και την
εκτέλεση του προγράµµατος σε διαχειρίστρια επιχείρηση, η διάθεση δε των καρτών
στο κοινό θα πραγµατοποιείται είτε µέσω τριτοπωλητών (περιπτερούχων κ.λπ.) είτε
απευθείας µέσω της διαχειρίστριας επιχείρησης και µε βάση τα ανωτέρω ρωτάτε εάν
τυγχάνουν εφαρµογής τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1049940/337/ΠΟΛ
1104/25.4.1994 «Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών
ελεγχόµενης στάθµευσης σε δηµοτικές θέσεις» και για το προαναφερόµενο νέο
σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης που προτίθεστε να λειτουργήσετε. Επί του
θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με την Α.Υ.Ο 1049940/337/ΠΟΛ 1104/25.4.1994 ορίζεται ως γνωστόν η
διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων κατά τη διάθεση καρτών ελεγχόµενης
στάθµευσης οχηµάτων σε δηµοτικές θέσεις και αντιµετωπίζονται συναφή ζητήµατα
Φ.Π.Α., µε σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών που αφορούν την είσπραξη και
διαχείριση δηµοτικών τελών στάθµευσης, λόγω της ιδιαιτερότητας τους.
∆εδοµένου ότι και το νέο πρόγραµµα ελεγχόµενης στάθµευσης που
συνοπτικά αναφέρθηκε ανωτέρω πραγµατοποιείται µε τη διάθεση καρτών, οι οποίες
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διαφέρουν µόνο λειτουργικά από τις κάρτες που είχαν χρησιµοποιηθεί προγενέστερα
ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη, ενώ ουσιαστικά είναι οι ίδιες, εφόσον
ενσωµατώνουν δικαίωµα στάθµευσης που προαγοράζεται µε την απόκτηση της
κάρτας και αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο ως προς την πώλησή τους (διάθεση
από τρίτους), µπορούν να εφαρµοστούν αναλογικά και για το εν λόγω νέο σύστηµα
στάθµευσης τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1049940/337/ΠΟΛ
1104/25.4.1994 (ΦΕΚ 1104/94), εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
που ορίζονται µε αυτές.

138. 1112539/967/0015/21.12.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. κατά την είσοδο του πελάτη σε κέντρο
διασκέδασης για άµεσο συµψηφισµό µε το εισιτήριο εισόδου.
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αιτήσεών σας, αναφορικά µε το
αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Α.Υ.Ο.Ο.
1059176/625/0015/ΠΟΛ.
1087/25.6.03 (ΦΕΚ 932Β’/4.7.2003) εισιτήριο εισόδου κέντρων διασκέδασης
εκδίδουν οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι
οποίοι εκµεταλλεύονται καταστήµατα ή άλλους χώρους που παρέχουν ψυχαγωγία,
µόνο εφόσον χρησιµοποιούν ζωντανή µουσική µε ορχήστρα τουλάχιστον τριών
οργάνων.
Τα εκδιδόµενα µε αξία εισιτήρια αποτελούν φορολογικά στοιχεία εσόδου και
καταχωρούνται στα τηρούµενα βιβλία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Κ.Β.Σ.
Κατά το σερβίρισµα εκδίδονται τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά
στοιχεία και στις περιπτώσεις που αναγράφεται αξία επί των εισιτηρίων, αυτή
συµψηφίζεται µε την αξία των προσφεροµένων ειδών και εµφανίζεται ως «έκπτωση»
µε την ένδειξη «αξία εισιτηρίου», στην εκδιδόµενη από τη φορολογική ταµειακή
µηχανή ή τον Η/Υ απόδειξη ή στο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής.
2.
Όπως
έχει
γίνει
δεκτό
από
τη
∆ιοίκηση
(έγγραφά
µας
1085694/913/0015/21.10.2003 και 1085133/916/0015/24.10.2003), προκειµένου να
αντιµετωπισθούν οργανωτικά προβλήµατα (έλεγχος εισερχοµένων ατόµων κ.λπ.) σε
καταστήµατα τα οποία δεν υποχρεούνται µε βάση την προαναφερόµενη Α.Υ.Ο.Ο. να
εκδίδουν πλέον εισιτήρια εισόδου (µπαρ, δισκοθήκες κ.λπ.), µπορεί να εκδίδεται
άµεσα δηλαδή µε την είσοδο του πελάτη στο κατάστηµα απόδειξη λιανικής πώλησης
(α.λ.π.) από φ.τ.µ., που θα αντιπροσωπεύει την αξία του πρώτου σερβιριζόµενου
ποτού, µε βάση τις αναγραφόµενες τιµές επί του τιµοκαταλόγου, το σερβίρισµα του
οποίου ακολουθεί έγκαιρα.
3.
Ενόψει των ανωτέρω µπορείτε κατά την είσοδο του πελάτη στο κατάστηµα να
εκδίδετε άµεσα την απόδειξη λιανικής πώλησης από τη Φ.Τ.Μ. εισπράττοντας
ταυτόχρονα τη διαφορά που προκύπτει από τον συµψηφισµό της αξίας του
εισιτηρίου που εκδίδεται, µε την αξία του πρώτου σερβιριζόµενου ποτού, το
σερβίρισµα του οποίου θα γίνεται έγκαιρα, καθόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις
διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Αυτονόητο είναι ότι, για κάθε επόµενο σερβιριζόµενο ποτό, θα εκδίδεται νέα
απόδειξη λιανικής πώλησης.
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ΑΡΘΡΟ 14 - Αποδείξεις αυτοπαράδοσης.

139. 1097602/7874/1397/Β0014/10.4.2006
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθµευσης
αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Ι. ∆/νση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), αντικείµενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και
η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό
της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 9 του ιδίου
ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών που υπάγεται στο φόρο
προστιθέµενης αξίας η από υποκείµενο στο φόρο χρησιµοποίηση δικών του
υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών
από άλλον υποκείµενο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 ορίζεται,
µεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και, γενικά,
κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα θέσεων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόµενη από την
περίπτωση γ’ του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η κανονική αξία τους.
Ως κανονική. αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές συνθήκες
λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να επιτύχει τη
λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες αυτές
στο εσωτερικό της χώρας.
5. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έγγραφό σας, επιχείρηση που εκµεταλλεύεται
χώρο στάθµευσης (parking), επιτρέπει άνευ αντιτίµου τη στάθµευση
αυτοκινήτων που ανήκουν σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή στάθµευσης αυτοκινήτων,
ακόµη και συγγενών ή φίλων, στους χώρους που εκµεταλλεύεται η εν λόγω
επιχείρηση, επειδή συνιστά υπηρεσία για την οποία δε θα παρείχετο δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιας υπηρεσίας από άλλον
υποκείµενο στο φόρο, σύµφωνα µε την περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του
άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., εµπίπτει στην περίπτωση γ' του άρθρου 9 του ιδίου
Κώδικα και φορολογείται στην κανονική αξία.
II. ∆/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετά από τα προαναφερόµενα στην ενότητα Ι του παρόντος (περί Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας) και ειδικότερα ότι, η δωρεάν παροχή στάθµευσης αυτοκινήτων
στους χώρους που εκµεταλλεύεται η εν λόγω επιχείρηση, υπόκειται σε Φ.Π.Α.,
πρέπει να εκδίδεται για την πράξη αυτή απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο
αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη
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αυτοπαράδοσης», σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.
Β. Σ.

140. 1001675/11/0015/30.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης από ξενοδοχείο για δωρεάν
παροχή υπηρεσιών σε πελάτες.
Σε
απάντηση
του
ανωτέρω
σχετικού
και
ύστερα
από
το
1001675/1140/247/Β0014/16.5.2006 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης ΦΠΑ – Τµήµα
Β’, από το οποίο προκύπτει ότι ξενοδοχειακή επιχείρηση που παρέχει δωρεάν
δωµάτια και υπηρεσίες σε πελάτες, έχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στην κανονική
τους αξία, σας γνωρίζουµε ότι για τις πράξεις αυτές πρέπει να εκδίδεται απόδειξη
αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η
ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης», σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992).

141.
141. 1092882/2131/Α0012/19.10.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση δωρεάν διάθεσης εµβολίων από παιδίατρο,
σε ιδιώτες πελάτες του.
Απαντώντας στην από 15.9.05 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα,
σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
Α. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. ως ακαθάριστο εισόδηµα
από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που
εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει
από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούµενος.
2.
Από το ακαθάριστο εισόδηµα εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31, µόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή
τους µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου.
3.
Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφου 2 αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων
επαγγελµάτων.
4.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παρ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994, προβλέπεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των
οποίων τα αποτελέσµατα προσδιορίζονται λογιστικά, εκπίπτουν τα γενικά έξοδα
διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που κατονοµάζονται µε
αυτές τις διατάξεις.
5.
Στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης εµπίπτει όπως έχει γίνει δεκτό,
από τη δικαστηριακή και τη διοικητική νοµολογία και κάθε παραγωγική δαπάνη,
εφόσον αυτή ενεργείται µέσα στα πλαίσια της οικονοµικής αποστολής της
επιχείρησης και συµβάλλει στη δηµιουργία φορολογητέου εισοδήµατος.
6.
Επίσης στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γγ' έως δδ' της περίπτωσης α'
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ απαριθµούνται περιοριστικά οι δωρεές
που αναγνωρίζονται ως δαπάνες προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
7.
Από τις παραπάνω διατάξεις και δεδοµένου η απαρίθµηση, που γίνεται στο
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νόµο, των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική, συνάγεται, ότι δωρεές σε είδος που δε
κατονοµάζονται ρητά στο νόµο δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα.
8.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δαπάνη αγοράς εµβολίων τα οποία
χορηγούνται δωρεάν σε πελάτες, κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του
παιδιάτρου δεν εκπίπτουν από
τα ακαθάριστα έσοδα του ελευθέρου επαγγελµατία.
Β. ∆/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παραγρ. 1 περιπτ. δ' του Κώδικα
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών
νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά
συνδεόµενες µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα.
2.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται
σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
εισροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω Κώδικα, η
δωρεάν διάθεση εµβολίων από παιδίατρο δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α., καθώς δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου
Κώδικα.
Γ. ∆/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. µεταξύ άλλων
ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του
οποίου καταχωρεί τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε
τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης
υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και τις λοιπές πράξεις.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι δαπάνες για την αγορά εµβολίων τα
οποία ο παιδίατρος θα διαθέτει δωρεάν στους πελάτες του πρέπει να
καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρεί ως γενικά έξοδα, αδιάφορα
αν δεν επιτρέπεται η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού.
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης
υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν. 1642/1986 (νυν ν.2859/2000), εκδίδεται
απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο
στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη
«απόδειξη αυτοπαράδοσης».
3. Ενόψει των προαναφεροµένων, δεδοµένου ότι, η δωρεάν διάθεση των εν
λόγω εµβολίων από τον παιδίατρο δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. (κεφ. Β' του παρόντος),
η δε σχετική δαπάνη καταχωρείται στα γενικά έξοδα στο τηρούµενο βιβλίο εσόδων
εξόδων και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, δεν υπάρχει υποχρέωση
έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παράδοσή τους.
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ΑΡΘΡΟ 15 - Αποδείξεις δαπανών.
142. 1099784/739/0015/22.3.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για αµοιβή δικηγόρου από
ιδιώτη, µετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλµατός
του.
Σε απάντηση της χωρίς ηµεροµηνία αίτησής σας, ύστερα από το
αριθ.1099783/1864π.ε./Α0012/7-3-2006
απαντητικό
έγγραφο
της
∆/νσης
Φορολογίας Εισοδήµατος που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας και σε ότι αφορά
τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., ο
επιτηδευµατίας ο ασκών ελευθέριο επάγγελµα κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1
του άρθρου 48 του Ν.∆. 2238/1994 ΄΄περί φορολογίας του εισοδήµατος΄΄, όπως
ισχύει, µε κάθε επαγγελµατική του είσπραξη εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, στην παρ.1 του άρθρου 15 προβλέπεται ότι ο επιτηδευµατίας που
τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ. για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση
του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην
έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει απόδειξη δαπάνης.
Εξάλλου, στην παρ. 15.9. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 προβλέπεται ότι
απόδειξη δαπάνης εκδίδεται, ανάµεσα σε άλλες περιπτώσεις, και για αµοιβή που
καταβάλλεται σε συνταξιούχο ελεύθερο επαγγελµατία για υπηρεσία που είχε
προσφέρει όταν ήταν επιτηδευµατίας.
Επειδή, όπως προκύπτει από τη σχετική αίτηση, ο υπόψη δικηγόρος έχει
διακόψει το ελευθέριο επάγγελµα και έχει διοριστεί εισαγγελέας, δεν είναι πλέον
επιτηδευµατίας κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια δεν έχει υποχρέωση
έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη της αµοιβής του για
υπηρεσίες που είχε προσφέρει ως ελεύθερος επαγγελµατίας.
Στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, εάν ο
αντισυµβαλλόµενος και υπόχρεος της καταβολής της αµοιβής για υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν από τον πρώην ελεύθερο επαγγελµατία – δικηγόρο είναι
επιτηδευµατίας ή πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., επιτροπή ή
ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.α.) τότε αυτός (ο καταβάλλων
την αµοιβή) υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη δαπάνης σύµφωνα µε το άρθρο 15
του Κ.Β.Σ. µε την καταβολή της αµοιβής, ενώ εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι
ιδιώτης, τότε δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν εκδίδεται
κανένα φορολογικό παραστατικό αλλά οποιοδήποτε παραστατικό απόδειξης της
συναλλαγής (π.χ. απόδειξη είσπραξης).
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143. 1038083/313/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ: Χορήγηση διατακτικών γευµάτων
προσωπικό τους.

από

επιχειρήσεις

προς

το

Απαντώντας στην από 14.4.2006 αίτησή σας µε την οποία µας θέτετε υπόψη
ότι επιχειρήσεις χορηγούν σε εργαζόµενούς τους διατακτικές µε τις οποίες τους
παρέχεται το δικαίωµα να γευµατίζουν σε συγκεκριµένα εστιατόρια, ως µέρος εξόδων
κίνησης αυτών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, και ρωτάτε για το είδος του
φορολογικού παραστατικού που πρέπει να εκδίδεται για τις χορηγούµενες
διατακτικές, σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας 1009685/81/28.5.96) οι
επιχειρήσεις που χορηγούν σε εργαζοµένους τους διατακτικές προκειµένου αυτοί να
γευµατίζουν σε συγκεκριµένα εστιατόρια οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις
επαγγελµατικών δαπανών ή να καταρτίζουν ονοµαστική κατάσταση κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.).
Το παρόν έγγραφο µε συνηµµένη τη σχετική αίτηση κοινοποιείται στη ∆/νση
Φορολογίας Εισοδήµατος για τις ενέργειες της ως προς τα θέµατα δικής της
αρµοδιότητας.

144. 1056064/436/0015/6.7.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.∆.∆., για την καταβολή
επιδόµατος θέσης σε αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το
αντικείµενο του θέµατος και µετά από όσα σας είχαµε γνωρίσει µε το αριθµ.
1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό µας, θέτουµε υπόψη σας συµπληρωµατικά µε
το παρόν, τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/92), όπως ισχύει, ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας
και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. κ.ά.), για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής τους ή την
εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται
στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.
Όταν καταβάλλονται µισθοί, ηµεροµίσθια ή άλλες παροχές σε µισθωτούς δύναται,
αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία
υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαµβάνουν.
2.
Ενόψει των προαναφεροµένων διατάξεων, για τις αµοιβές που καταβάλλετε
ως επίδοµα θέσης σε αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους στο Ελληνικό Ίδρυµα
Πολιτισµού,
οι
οποίες,
µε
βάση
τα
αναφερόµενα
στο
αριθµ.
1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό µας, αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές
υπηρεσίες και εποµένως δεν υποχρεούνται οι δικαιούχοι αυτών στην έκδοση
στοιχείων του Κ.Β.Σ., πρέπει να εκδίδετε αποδείξεις δαπανών ή διαζευκτικά να
συντάσσετε κατάσταση, στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι κατά την καταβολή
των ως άνω αµοιβών, ανεξάρτητα από το ύψος του καταβληθέντος ποσού σε κάθε
δικαιούχο.
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3.
Τέλος, οι ∆ιευθύνσεις Φορολογίας Εισοδήµατος και Τελών και Ειδικών
Φορολογιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν µε φωτοτυπία της σχετικής αίτησης,
παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα ερωτήµατα αρµοδιότητάς τους.

145. 1064535/495/0015/18.7.2006
ΘΕΜΑ: Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους –
Έκδοση φορολογικού στοιχείου.
Απαντώντας στην από 10.7.2006 αίτησή σας µε την οποία ρωτάτε εάν είναι
δυνατή η σύνταξη κατάστασης κατ΄εφαρµογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για δωροεπιταγές αξίας άνω των 30 ευρώ η
κάθε µία που χορηγούνται από πολυκατάστηµα προς πελάτες του µε τη
συµπλήρωση αγορών συγκεκριµένου ύψους σε αυτό, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) «ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και
τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη
που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους,
αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του
Κώδικα αυτού ή για την καταβολή αµοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές
επιµορφωτικών σεµιναρίων, οι οποίοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν
είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης».
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και
νοµοθετήµατος άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. «για τα δώρα που γίνονται από τον
επιτηδευµατία σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελµατική του προβολή ή για την
εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, συνυφασµένης µε την επαγγελµατική του
δραστηριότητα, αξίας του καθενός µέχρι τριάντα (30) ευρώ, µπορεί να συντάσσεται
σχετική κατάσταση, µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών,
αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης της παραγράφου 1 για κάθε πρόσωπο».
3
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 375/1987 και
έγγραφά
µας
1117569/1070/0015/9.11.1995,
1058040/385/0015/15.6.1999,
1017795/162/0015/27.9.2001, 1049438/282/0015/30.6.2005), για τη χορήγηση των
δωροεπιταγών που εκδίδουν οι επιχειρήσεις σε πελάτες τους για λόγους
επαγγελµατικής προβολής (προώθηση των πωλήσεών του κ.λ.π.) εκδίδονται
αποδείξεις επαγγελµατικών δαπανών σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
4.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο περιορισµός της αξίας των 30 ευρώ
ανά δώρο που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 αφορά την παράδοση
δώρων σε υλική µορφή και όχι την εκούσια έντυπη έκδοση εγγράφου για µη
απαίτηση ανταλλάγµατος από τον κοµιστή αυτού, όπως είναι οι δωροεπιταγές.
Εξάλλου, η έκδοση απόδειξης δαπάνης στην προαναφερθείσα περίπτωση
εξυπηρετεί αποκλειστικά και µόνο φορολογιστικές ανάγκες (αναγνώριση δαπανών,
καταχώριση εξόδων κ.λ.π.) δεδοµένου ότι, κατά την παράδοση των αγαθών
εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του
Κ.Β.Σ. Συνεπώς, η επιχείρησή σας µπορεί να συντάσσει κατάσταση µε τα στοιχεία
των προσώπων που λαµβάνουν δωροεπιταγές κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 και για ποσά άνω των 30 ευρώ, αντί να εκδίδει
διπλότυπη απόδειξη δαπάνης για κάθε µία δωροεπιταγή χωριστά δεδοµένου ότι, µε
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τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται ο σκοπός χάριν του οποίου υφίστανται και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.

146. 1062850/491/0015/9.8.2006
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή εργαζοµένων στο κόστος σίτισης αυτών.
Με την από 5.7.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα των πετρελαιοειδών, έχει συνάψει σύµβαση µε εταιρία
παροχής υπηρεσιών catering για την προσφορά συσσιτίου στους υπαλλήλους σας
στο χώρο εργασίας τους. Η εταιρία αυτή θα τιµολογεί τη δικής σας επιχείρηση, η
οποία επιθυµεί να επιρρίπτει µέρος της δαπάνης αυτής στους υπαλλήλους της,
παρακρατώντας το ποσό των 46,22 ευρώ από τον καθένα για 11 µήνες και ρωτάτε
σχετικά µε την έκδοση φορολογικού στοιχείου για την επίρριψη της δαπάνης και
ειδικότερα εάν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογητικό δαπάνης η µηνιαία
κατάσταση µισθοδοσίας.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
(έγγραφό µας 1027795/183/0015/8.4.1997) λαµβάνοντας υπόψη τις αντικειµενικές
δυσκολίες έκδοσης ιδιαίτερων φορολογικών στοιχείων για κάθε ένα εργαζόµενο και
το γεγονός ότι τα οφειλόµενα ποσά παρακρατούνται από τη µισθοδοσία των
εργαζοµένων, ως δικαιολογητικό στοιχείο δαπάνης εν προκειµένω µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η κατάσταση µισθοδοσίας, στην οποία καταχωρούνται διακεκριµένα
τα παρακρατούµενα ποσά και θα αναγράφεται η αιτιολογία της παρακράτησης.
Οι ∆/νσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήµατος, στις οποίες κοινοποιείται το
παρόν µε φωτοτυπία της αίτησης, παρακαλούνται για τις τυχόν δικές τους ενέργειες.

147. 1019621/1887/332/Β0014/15.11.2006
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν
προσωπικό εστιατορίου.

παροχής

γεύµατος

στο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Ι. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), αντικείµενο του φόρου είναι η
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από
επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε
αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 9 του
ιδίου ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών που υπάγεται στο
φόρο προστιθέµενης αξίας η από υποκείµενο στο φόρο χρησιµοποίηση δικών του
υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών
από άλλον υποκείµενο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του
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Κώδικα Φ.Π.Α. ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του
φόρου µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών,
µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της
επιχείρησης.
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόµενη από
την περίπτωση γ΄ του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η κανονική αξία
τους.
Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να
επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις
υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή γευµάτων από
εκµεταλλευτή εστιατορίου στο προσωπικό του, επειδή συνιστά υπηρεσία για
την οποία δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση
λήψης όµοιας υπηρεσίας από άλλον υποκείµενο στο φόρο, σύµφωνα µε την
περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 τού Κώδικα Φ.Π.Α.,
εµπίπτει στην περίπτωση γ' του άρθρου 9 του ιδίου Κώδικα. Συνεπώς, για
την υπηρεσία αυτή υπάρχει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην κανονική
της αξία.
ΙΙ. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του
ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτει η αξία των
πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων
εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες
επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφαλείας κ.λπ.
2. Επίσης, µε την αρ. 1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ 1028/17.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. η
οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 19 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται
ότι, το κόστος της τροφής (ελαφρύ γεύµα, δείπνο) που χορηγείται κατά τη διάρκεια
του ωραρίου εργασίας στους εργαζοµένους και κατά ανώτατο όριο τα έξι (6) ευρώ
ανά εργαζόµενο ηµερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,
χωρίς να αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που οµόρρυθµη εταιρεία
µε αντικείµενο εργασιών εστιατόριο χορηγεί στους εργαζοµένους της, κατά τη
διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους τροφή (ελαφρύ γεύµα, δείπνο), η οποία
προέρχεται από τα ηµερήσια παραγόµενα γεύµατα, το κόστος αυτής και µέχρι έξι (6)
ευρώ ανά εργαζόµενο ηµερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της ως
αναλωθείσα πρώτη ύλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πιο πάνω Υπουργικής
Απόφασης και της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δηλαδή
εκπίπτει µέσω του κόστους πωληθέντων.
ΙΙΙ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στις
περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών που
προβλέπονται από το ν. 1642/1986 (ήδη ν. 2859/2000) εκδίδεται απόδειξη
αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας
του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη
αυτοπαράδοσης».
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2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.
ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός του
τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης ή
λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των στοιχείων
αγορών και εξόδων.
β) Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων
υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις.
γ) Τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό τους
για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά
έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο
πάνω πράξεων, οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες
στήλες.
ε) Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
3. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων καταχωρούνται
διακεκριµένα οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών.
4. Με βάση τις διατάξεις που προαναφέρονται και όσα διαλαµβάνονται στα
προηγούµενα κεφάλαια του παρόντος συνάγεται ότι ο εκµεταλλευτής εστιατορίου, για
τα γεύµατα που προσφέρει στο προσωπικό του δωρεάν, υποχρεούται να εκδίδει
απόδειξη αυτοπαράδοσης και να καταχωρεί αυτή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου
εσόδων - εξόδων που τηρεί. Επίσης προκύπτει ότι εφόσον το κόστος αυτών των
γευµάτων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του µέσω του κόστους πωληθέντων,
δεν απαιτείται η διενέργεια άλλης εγγραφής στο εν λόγω βιβλίο, πέραν αυτής που
πραγµατοποιήθηκε κατά την αγορά των εν λόγω αγαθών.

148. 1100203/845/0015/22.11.2006
ΘΕΜΑ: Παραστατικό καταβολής αµοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελµατία.
Σε απάντηση, κατά το µέρος της αρµοδιότητάς µας, στην από 9.11.06 αίτησή
σας, µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση….. συνήψε
σύµβαση µε ελεύθερο επαγγελµατία (µηχανολόγο µηχανικό) για τη σύνταξη µελέτης,
ο οποίος στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε χωρίς να του έχει καταβληθεί οφειλόµενο
ποσό από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας που σας παρείχε πριν συνταξιοδοτηθεί
και µας ρωτάτε τι παραστατικό θα εκδοθεί και από ποιον, προκειµένου να εισπράξει
την οφειλόµενη αµοιβή του, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας ο ασκών ελευθέριο επάγγελµα κατονοµαζόµενο στην
παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 «περί φορολογίας του εισοδήµατος»,
όπως ισχύει, για κάθε επαγγελµατική του είσπραξη εκδίδει σε κάθε περίπτωση
απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα
πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠ µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της
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επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο
δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδουν
απόδειξη δαπάνης.
3.
Με την παρ. 15.9. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε
ότι απόδειξη δαπάνης εκδίδεται, ανάµεσα σε άλλες
περιπτώσεις, και για αµοιβή που καταβάλλεται σε συνταξιούχο ελεύθερο
επαγγελµατία για υπηρεσία που είχε προσφέρει όταν ήταν επιτηδευµατίας.
4.
Ενόψει των προαναφερόµενων επειδή, όπως προκύπτει από την αίτησή σας,
ο εν λόγω µηχανολόγος – µηχανικός έχει διακόψει τις εργασίες του και έχει
συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή δεν είναι πλέον επιτηδευµατίας κατά τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ. (θέµα πραγµατικό), δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για την είσπραξη των αµοιβών του για υπηρεσίες που παρείχε ως
επιτηδευµατίας (ελεύθερος επαγγελµατίας) και εποµένως για την καταβολή σε αυτόν
αµοιβής τώρα για υπηρεσίες που παρείχε πριν τη διακοπή του επιτηδεύµατός του,
θα εκδοθεί από την υπηρεσία σας (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης), η οποία
είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., απόδειξη δαπάνης
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. Σηµειώνεται δε ότι η υπηρεσία σας θα
καταχωρήσει το φορολογικό στοιχείο αυτό στη συγκεντρωτική κατάσταση
προµηθευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. µε τον κωδικό 1,
δεδοµένου ότι ο αντισυµβαλλόµενος δεν υποχρεούται σε υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 16 - Έγγραφα µεταφοράς.

149. 1021551/170/0015/7.3.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση µηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαµβανόµενες
µεταφορές από µεταφορικά γραφεία.
Απαντώντας στην από 24.2.2006 αίτησή σας, µε την οποία µας γνωρίζετε ότι
η επιχείρησή σας είναι µεταφορικό γραφείο και ρωτάτε εάν µπορεί να εκδίδει
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών µία φορά το µήνα για επαναλαµβανόµενες µεταφορές
για τους ίδιους πελάτες, αντί της καθηµερινής έκδοσης φορτωτικών σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), επί µεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας
χρήσης, που προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν
παραλήπτες, µπορεί να εκδίδεται µία συγκεντρωτική φορτωτική κατά αποστολέα για
κάθε µεταφορά, αντί της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, µε την
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόµιστρο καταβάλλεται στο µεταφορέα από το
φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η
επωνυµία, το επάγγελµα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το
συνολικό κόµιστρο αριθµητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του
µεταφορικού µέσου, καθώς και για κάθε παραλήπτη, ο αριθµός και το είδος του
συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα
των αγαθών που προορίζονται γι΄ αυτόν και ο τόπος προορισµού (εκφόρτωσης).
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/24.11.92
παρ. 16.8-16.8.1 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για µεταφορές αγαθών µέσω
µεταφορικών γραφείων.
2.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ. 1144/6.8.92
παρέχεται η δυνατότητα στο µεταφορέα, για τις επαναλαµβανόµενες κάθε µέρα ή
κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µεταφορές αγαθών µε αυτοκίνητα ή τρίκυκλα
δηµόσιας χρήσης (∆.Χ.) από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες
και µε την προϋπόθεση ότι τα κόµιστρα, καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή,
τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς και έκδοσης θεωρηµένης συγκεντρωτικής
φορτωτικής ή θεωρηµένης διπλότυπης συγκεντρωτικής απόδειξης για αστικές
µεταφορές, (νυν αθεώρητων βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003
εφόσον τηρείται το ηµερολόγιο µεταφοράς).
3.
Εξάλλου, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1125793/961/ΠΟΛ. 1273/11.12.1989
(ΦΕΚ Β’ 923), η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις
της περιπτ. θ’ της παρ. 12 του άρθρου 39 του Κ.Β.Σ., επιτρέπεται η έκδοση µηνιαίας
συγκεντρωτικής φορτωτικής, στις περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων µεταφορών από
τον ίδιο φορτωτή στον ίδιο παραλήπτη εφόσον έχει τηρηθεί ηµερολόγιο µεταφοράς.
4.
Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. για τις
επαναλαµβανόµενες παροχές υπηρεσιών προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή πρόσωπο
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευµατίας µπορεί
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να τηρεί διπλότυπη κατάσταση για τις εντός του µήνα παρεχόµενες υπηρεσίες και να
εκδίδει το τιµολόγιο µία φορά σε µηνιαία βάση και το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα
του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα που
αφορούν.
5.
Ενόψει των προαναφερόµενων διατάξεων και λαµβανοµένων υπόψη ότι, ενώ
για τους µεταφορείς προβλέπονται ειδικές διατάξεις (παρ. 2 και 3 του παρόντος) µε
βάση τις οποίες καλύπτονται οι επιτηδευµατίες αυτοί να εκδίδουν για τις
επαναλαµβανόµενες µεταφορές τους µηνιαία συγκεντρωτική φορτωτική, για τα
µεταφορικά γραφεία δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις για τέτοιες µεταφορές.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα µεταφορικά γραφεία για τις
επαναλαµβανόµενες µεταφορές που πραγµατοποιούν κατά την διάρκεια του µήνα µε
καταβάλλοντα τα κόµιστρα τον ίδιο αποστολέα – επιτηδευµατία, µπορεί να εκδίδουν
φορτωτική σε µηνιαία βάση (συγκεντρωτική) κατ’ αναλογία των οριζοµένων στις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του π.δ. 186/92 όπως ισχύει, καθ’ όσον στις
περιπτώσεις αυτές η φορτωτική επέχει θέση τιµολογίου, µε την προϋπόθεση ότι ένα
αντίτυπο της διπλότυπης κατάστασης που προβλέπεται να τηρείται από τις διατάξεις
αυτές, θα επισυνάπτεται στην φορτωτική – στο τρίτο αντίτυπο που παραδίδεται στον
καταβάλλοντα τα κόµιστρα (αποδεικτικό δαπάνης).
Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται:
α)Τα στοιχεία του µεταφορέα και ο αριθµός κυκλοφορίας του Φ.∆.Χ.
β)Ο αριθµός φορτωτικής του µεταφορέα, η ηµεροµηνία έκδοσής της, ο αύξων
αριθµός του ∆.Α. του φορτωτή και τα δεδοµένα του περιεχοµένου του στοιχείου
αυτού (είδος κατά γενική κατηγορία, ποσότητες που µεταφέρθηκαν).
γ)Ο τόπος προορισµού κατά παραλήπτη.
δ)Το συµφωνηθέν κόµιστρο κατά µεταφορά.
ε)Το συνολικό κόµιστρο (αµοιβή) µέσα στο µήνα.
Στην περίπτωση αυτή, στη συγκεντρωτική φορτωτική για τις µεταφορές του
µήνα γίνεται παραποµπή στην ως άνω κατάσταση και αναγράφεται συνολικά η αξία
κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
6.
∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι, στις περιπτώσεις που πέραν του έργου µεταφοράς,
τα µεταφορικά γραφεία αναλαµβάνουν και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωση,
οργάνωση διανοµής, αποθήκευση κ.λπ.), εκδίδουν θεωρηµένο Τ.Π.Υ., όπως έχει
γίνει δεκτό µε την παρ. 12.4.3 της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ.,
σε συνδυασµό µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ίδιου
Κώδικα.
7.
Τέλος, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Κ.Β.Σ.
προκύπτει ότι η κατάσταση επαναλαµβανόµενων µεταφορών εκδίδεται τουλάχιστον
σε δύο αντίτυπα η δε συγκεντρωτική φορτωτική τουλάχιστον σε τέσσερα.
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150. 1023135/182/0015/13.3.2006
ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε άλλο Φ.∆.Χ. του ιδίου µεταφορέα.
Απαντώντας στην από 24.2.2006 αίτησή σας µε την οποία µας ρωτάτε εάν, σε
περίπτωση που πρέπει να κάνετε µεταφόρτωση µεταφεροµένων αγαθών από ένα
Φ.∆.Χ ιδιοκτησίας σας σε άλλο µικρότερο Φ.∆.Χ. επίσης ιδιοκτησίας σας, επειδή
λόγω µεγέθους το αρχικό όχηµα δεν µπορεί να µετακινηθεί µέσα σε πόλεις ή χωριά,
είναι νόµιµο να χρησιµοποιείται η αρχική φορτωτική ή υπάρχει υποχρέωση νέας
φορτωτικής, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Τα αγαθά που µεταφέρονται µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα συνοδεύονται από τα
δελτία αποστολής των αποστολέων των αγαθών, καθώς και από το πρώτο αντίτυπο
της φορτωτικής που εκδίδει η επιχείρησή σας .
2.
Όπως
έχει
γινεί
δεκτό
από
τη
∆ιοίκηση
(έγγραφά
µας
1004450/29/0015/27.1.1998,
1028909/245/0015/27.4.2004)
εφόσον
γίνεται
µεταφόρτωση στο µικρότερο Φ.∆.Χ. της επιχείρησής σας (για λόγους
αντικειµενικοπυς π.χ. αδυναµία πρόσβασης µεγάλου αυτοκινήτου στους τόπους
παράδοσης), µπορεί να µην εκδίδεται ιδιαίτερη φορτωτική για τη µεταφορά αυτή, µε
την προϋπόθεση ότι στο πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής θα αναγράφεται η ένδειξη
«µεταφόρτωση» και ο αριθµός κυκλοφορίας του µικρότερου Φ.∆.Χ., το οποίο και θα
συνοδεύει τα αγαθά µέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, µαζί µε το δελτίο αποστολής
του αποστολέα τους.

151. 1068320/3/0015/20.7.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορτωτικών εγγράφων.
Σε σχέση µε τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, το οποίο
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας από το Γραφείο του κ. Γενικού ∆ιευθυντή
Φορολογίας προκειµένου να κοινοποιηθεί στις ∆.Ο.Υ. της χώρας για ενηµέρωσή
τους και όσον αφορά ειδικότερα τα αναφερόµενα στην τελευταία παράγραφο αυτού,
τα οποία άπτονται της αρµοδιότητάς µας, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε
κάθε περίπτωση επ’ ονόµατι των προσώπων που πράγµατι συµβάλλονται τυχόν δε
αναγραφή επι αυτών διαφορετικού προσώπου (φερόµενου ως εκδότη) έχει σαν
αποτέλεσµα το χαρακτηρισµό των στοιχείων ως εικονικών (άρθρο 19 ν. 2523/1997).
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 16 του
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού,
µεταφορέας θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που ενεργεί µεταφορά
αγαθών µε κόµιστρο και µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σ’ αυτό (ιδιοκτήτης) ή
εκµεταλλεύεται το πρόσωπο αυτό (έχει τη χρήση των µεταφορικών µέσων).
Στην έννοια του µεταφορέα συνεπώς εµπίπτει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
εκµεταλλεύεται στην προκειµένη περίπτωση φορτηγά αυτοκίνητα ∆.Χ., έχοντας την
κυριότητα ή τη χρήση αυτών και εκτελεί δηµόσιες µεταφορές αγαθών µε κόµιστρο.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ο
µεταφορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) έχει υποχρέωση ως εκµεταλλευτής του
µεταφορικού µέσου ∆.Χ. να εκδίδει κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών
για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα
και ανεξάρτητα εάν είναι κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού ∆.Χ.
(ιδιοκτήτης αυτού) ή µη (µισθωτής οδηγός).
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3.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (παρ. 1 5), επιτρέπεται η εκµίσθωση φορτηγών οχηµάτων ∆.Χ. από τους ιδιοκτήτες τους, σε
οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας (µισθωτές), οι οποίοι
σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο θεωρούνται εκµεταλλευτές δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων, οι δε φορτωτικές για τις διενεργούµενες µε τα µισθωµένα οχήµατα
µεταφορές εκδίδονται από τον µισθωτή (οδηγό) και για λογαριασµό του. Σηµειώνεται
ότι η έκδοση των φορτωτικών κατά τα προαναφερόµενα είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως προκύπτει από τα αναφερόµενα στις παραγράφου 1 και 2
του παρόντος. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ιδίου
άρθρου τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους αυτού (1 - 5)
εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκµετάλλευσης
φορτηγού οχήµατος δηµόσιας χρήσης σε οδηγό µε αντάλλαγµα την καταβολή
αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη ανά χιλιόµετρο.
4.
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούµε για την επαναδιατύπωση των
διαλαµβανοµένων στην τελευταία παράγραφο του σχετικού εγγράφου σας, όσον
αφορά την έκδοση των φορτωτικών από τον ιδιοκτήτη του φορτηγού (εκµισθωτή),
θέση που έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα τόσο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. όσο
και από το άρθρο 7 του ν. 3446/2006, όπως αυτά προεκτέθηκαν.
5.
Τέλος, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η έκδοση των φορτωτικών από τους
ενδιαφερόµενους µε βάση τις οδηγίες του εγγράφου σας, εφόσον παραµείνουν ως
έχουν θα έχει σαν συνέπεια τον χαρακτηρισµό πλήθους φορτωτικών ως εικονικών
ως προς το πρόσωπο του εκδότη κατά την έννοια του άρθρου 19 του ν. 2523/1997,
µε αποτέλεσµα την επιβολή των σχετικών προστίµων τόσο στους ιδιοκτήτες των
φορτηγών (για την έκδοση των εικονικών φορτωτικών) όσο και στους εκµεταλλευτές
– µισθωτές οδηγούς (για την µη έκδοση φορτωτικών και απόκρυψη της συναλλαγής),
το δε ύψος των προστίµων θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι ιδιαίτερα επαχθές.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συνδροµή στο θέµα αυτό.

152. 1065270/498/0015/9.8.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο από µεταφορέα για µεταφορά αγαθών βάσει
σύµβασης χρονοναύλωσης.
Απαντώντας στην από 11.7.2006 αίτησή σας µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η
εταιρία σας είναι ναυτική εταιρία του ν. 959/1979 που έχει στην κυριότητά της
φορτηγό πλοίο (µεταφοράς τσιµέντου χύδην) που εκτελεί πλόες εσωτερικού µε
σύµβαση χρονοναύλωσης και αµοιβή ηµερήσιο ναύλο ο οποίος πληρώνεται δύο
φορές το µήνα ανεξάρτητα από την ποσότητα που φορτώνεται στο πλοίο και από τον
αριθµό των µεταφορών και ρωτάτε τι φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδίδονται, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 5, 7 και 14 του άρθρου
16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι ο µεταφορέας, και όταν εκµεταλλεύεται
πλωτά µέσα, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών για κάθε
µεταφορά φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα.
Με την Α.Υ.Ο. 1077844/641 ΠΟΛ 1144/6.8.1992, η οποία εξακολουθεί να
ισχύει (παρ. 16.5.4. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992) ορίζεται ότι για τις
επαναλαµβανόµενες κάθε ηµέρα ή και σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα µεταφορές
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αγαθών µε φορτηγά αυτοκίνητα από τον ίδιο φορτωτή σε έναν ή περισσότερους
παραλήπτες και µε την προϋπόθεση ότι τα κόµιστρα καταβάλλονται πάντοτε από το
φορτωτή µπορεί να τηρείται ηµερολόγιο µεταφοράς και να εκδίδεται θεωρηµένη
συγκεντρωτική φορτωτική το τέλος του µήνα για όλες τις µεταφορές του µήνα.
Επίσης, συγκεντρωτική φορτωτική εκδίδεται και όταν συµφωνείται µηνιαίο κόµιστρο,
ανεξάρτητα από τις εκτελεσθείσες µεταφορές, οπότε στο τηρούµενο θεωρηµένο
ηµερολόγιο µεταφοράς αναγράφεται στην αρχή κάθε µήνα, το συµφωνηθέν µηνιαίο
κόµιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύµβασης, αντί της αναγραφής του κοµίστρου
για κάθε δροµολόγιο.
Εξάλλου, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο.
1051083/550/0015/ΠΟΛ 1083/2.6.2003 απαλλάσσονται από τη θεώρηση
φορτωτικών οι µεταφορείς, εφόσον τηρείται ηµερολόγιο µεταφοράς, υποχρεωτικά ή
προαιρετικά. Όπως έχει δε γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας
1097944/794π.ε./0015/29.1.2003) στο µέτρο της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων
εµπίπτουν οι συγκεντρωτικές φορτωτικές, υπό τον ανωτέρω όρο.
Τέλος,
από
τη
∆ιοίκηση
έχει
γίνει
δεκτό
(έγγραφά
µας
1117831/1069/0015/20.11.1995, 1023689/151/15.5.2002 και 27.5.2002) ότι, εφόσον
πρόκειται για συµφωνηµένο µηνιαίο κόµιστρο ανεξάρτητα από τον αριθµό των
δροµολογίων και τη µεταφερόµενη ποσότητα, αντί των οριζοµένων στις ανωτέρω
διατάξεις είναι δυνατόν για κάθε µεταφορά να εκδίδεται θεωρηµένη φορτωτική, στην
οποία αναγράφονται όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και αντί αµοιβής να αναγράφεται
ο αριθµός της σύµβασης από την οποία προκύπτει ο τρόπος υπολογισµού της
αµοιβής και στη συνέχεια να εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών σε µηνιαία
βάση ή σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Στο δε περιεχόµενο του τιµολογίου αυτού
πρέπει να περιλαµβάνονται τα δεδοµένα που προαναφέρθηκαν σε συνδυασµό µε
όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 16. Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και οι
φορτωτικές είναι αθεώρητα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ
1083/2003.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας που έχει συνάψει
ναυλοσύµφωνο µε συγκεκριµένο φορτωτή και διενεργεί µεταφορές µε ορισµένο
ηµερήσιο κόµιστρο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µεταφορών και τη
µεταφερόµενη ποσότητα, µπορεί κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω είτε να τηρεί
θεωρηµένο ηµερολόγιο µεταφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται το συµφωνηµένο
ηµερήσιο κόµιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύµβασης, και να εκδίδει
συγκεντρωτική αθεώρητη φορτωτική στο τέλος του µήνα (ή και σε µικρότερα χρονικά
διαστήµατα), είτε να εκδίδει θεωρηµένες φορτωτικές για κάθε µεταφορά µε
αναγραφή, µεταξύ άλλων, των στοιχείων της σύµβασης και όχι την αµοιβή, και να
εκδίδει θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών στο τέλος του µήνα (ή σε
µικρότερα χρονικά διαστήµατα) µε το περιεχόµενο που αναφέρθηκε ανωτέρω.
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153. 1084591/676/0015/31.10.2006
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση αγαθών µε επιβατικό Ι.Χ. µεταφορικό µέσο της
προµηθεύτριας εταιρίας και µεταφόρτωση αυτών σε µεταφορικά µέσα
(Ι.Χ. ή ∆.Χ.) του πελάτη, προκειµένου να µεταφερθούν στις
εγκαταστάσεις του.
Απαντώντας στην από 23/9/2006 αίτησή σας, που υποβλήθηκε στην
Υπηρεσία µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αναφορικά µε το ερώτηµα που
θέσατε µε αυτή ήτοι εάν είναι δυνατή η µεταφορά αγαθών µε επιβατικό Ι.Χ. της
προµηθεύτριας εταιρίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, τα οποία (αγαθά) στη
συνέχεια µεταφορτώνονται στα διόδια του Σχηµαταρίου σε µεταφορικά µέσα (Ι.Χ. ή
∆.Χ.) του πελάτη, συνοδευόµενα µε το αρχικό δελτίο αποστολής του προµηθευτή,
προκειµένου να µεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του (του πελάτη) στη Χαλκίδα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
Η νοµιµότητα ή µη της µεταφοράς αγαθών µε επιβατικά Ι.Χ. µεταφορικά µέσα,
στην περίπτωση που αναφέρεσθε, δεν αποτελεί αντικείµενο των διατάξεων του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), αλλά της νοµοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, προς το οποίο και πρέπει να απευθυνθείτε αρµοδίως.
Ανεξάρτητα όµως από τα προαναφερόµενα για την εφαρµογή των διατάξεων του
Κ.Β.Σ., στην περίπτωση που προαναφέρεται, ισχύουν τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) για τη µεταφορά
αγαθών από τον επιτηδευµατία για την άσκηση του επαγγέλµατός του ή από τα
πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής
χρήσης ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης, συνοδευτικό στοιχείο µεταφοράς των
αγαθών αυτών είναι το πρώτο αντίτυπο του στοιχείου διακίνησης που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού. Το στοιχείο αυτό
συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
2.
Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει
(έγγρ.
1103317/782/0015/13.8.1993,
1085644/633/8.11.2002,
1061474/662/27.10.2003), σε περίπτωση µεταφόρτωσης εµπορευµάτων, σε Φ.Ι.Χ. ή
Φ.∆.Χ., προκειµένου να µεταφερθούν στον τελικό προορισµό (αποθηκευτικό χώρο
κ.λ.π.), µπορεί να χρησιµοποιείται το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που αρχικά
εκδόθηκε, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρεται το γεγονός της µεταφόρτωσης σε
Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ., το σηµείο – τόπος µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και η ώρα
έναρξης της συγκεκριµένης µεταφοράς (µεταφόρτωσης).
3.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η µεταφορά των εµπορευµάτων της
προµηθεύτριας επιχείρησης από πλευράς φορολογικών διατάξεων είναι δυνατόν να
γίνει και µε επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σ’ αυτήν ή µισθώνονται από αυτή,
µε την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται µε στοιχεία διακίνησης, σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις, καθ’ όλη τη διάρκεια τη διαδροµής και µέχρι τον τελικό
προορισµό τους.
Τέλος, όσον αφορά τη µεταφόρτωση, στην περίπτωσή σας µπορεί να γίνει
ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης της ∆ιοίκησης, εφόσον πληρούνται οι
οριζόµενες προϋποθέσεις, ήτοι αναγραφή επί του αρχικού συνοδευτικού στοιχείου
(δελτίου αποστολής) της µεταφόρτωσης, του τόπου συνάντησης των µεταφορικών
µέσων και µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων, της ώρας έναρξης της µεταφόρτωσης
και επιπλέον τον αριθµό κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου, που µετέφερε τα
εµπορεύµατα µέχρι το σηµείο µεταφόρτωσής τους.
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ΑΡΘΡΟ 17 - Χρόνος ενηµέρωσης βιβλίων.

154. 1076967/605/0015/28/11/2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση µεταφοράς των δεδοµένων
υποκαταστήµατος στα βιβλία της έδρας.

των

βιβλίων

του

Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι επιχείρηση η οποία τηρεί βιβλία Α΄
κατηγορίας (περίπτερο) θα ιδρύσει υποκατάστηµα, στο οποίο θα τηρεί βιβλία Β΄
κατηγορίας (ψιλικά), ρωτάτε δε αν πρέπει να γίνεται µεταφορά των δεδοµένων
των βιβλίων του υποκαταστήµατος στα βιβλία του κεντρικού, στην περίπτωση που
τα βιβλία τηρούνται µηχανογραφικά και έχουν θεωρηθεί για µεν το κεντρικό
Μηνιαία Κατάσταση Αγορών για δε το υποκατάστηµα Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων
– Εξόδων.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι τα δεδοµένα των βιβλίων του υποκαταστήµατος
µεταφέρονται στα βιβλία της έδρας το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η)
ηµέρα του µήνα υποβολής των κατά περίπτωση φορολογικών δηλώσεων, όταν σ'
αυτό τηρούνται βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι τα δεδοµένα των βιβλίων του
υποκαταστήµατος πρέπει να µεταφέρονται εντός των προθεσµιών που
προαναφέρονται στα βιβλία της έδρας, ανεξάρτητα αν σε αυτές τις επαγγελµατικές
εγκαταστάσεις (υποκατάστηµα και έδρα) τηρούνται βιβλία διαφορετικής
κατηγορίας (Β΄ και Α΄ κατηγορίας αντίστοιχα).

155. 1037127/306/0015/20/4/2006
ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των
αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των
βιβλίων.
Απαντώντας στην από 12 Απριλίου 2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992) η ποσοτική καταχώρηση των αποθεµάτων, ιδίων και τρίτων, στο
βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται µέχρι την εικοστή (20η) ηµέρα του
µεθεπόµενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου
8 του άρθρου 17 του ΚΒΣ για τις προσωπικές εταιρίες οι πράξεις του ισολογισµού,
καθώς και το κλείσιµο αυτού περατούνται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου.
3.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι
πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η
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διαπίστωση έχει ως αποτέλεσµα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή. Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι
οι εν λόγω πράξεις ή παρατυπίες να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο και όχι απλώς
δυσχερή, το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.
4.
Τέλος µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ
ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των
οποίων η διαπίστωση έχει ως αποτέλεσµα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας
του υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανακριβή.
5.
Η εκπρόθεσµη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών
των αποθεµάτων ποσοτικά δεν περιλαµβάνεται στις πράξεις και παραλείψεις που
ορίζονται στις προαναφερόµενες παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ.
Εποµένως η πράξη αυτή από µόνη της δεν συνεπάγεται το χαρακτηρισµό των
βιβλίων του υποχρέου ως ανεπαρκών ή ανακριβών, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η
ποσοτική καταχώρηση των αποθεµάτων στο εν λόγω βιβλίο και όχι µόνο, θα
πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας που προβλέπεται για το κλείσιµο του
ισολογισµού της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των
στοιχείων.

156. 1119335/925/0015/16/1/2006
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα.
Με την από 19 ∆εκεµβρίου 2005 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν
µπορείτε να εκτυπώνετε τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε φύλλα
χαρτιού και στις δύο όψεις του φύλλου.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) τα βιβλία που τηρούνται σε κινητά φύλλα και όλα τα
στοιχεία φέρουν ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία
µπορεί να επαναληφθεί µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο µε έγκριση του
προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ.
η εκτύπωση των θεωρηµένων βιβλίων και καταστάσεων µπορεί να γίνεται σε ενιαίο
θεωρηµένο µηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθµησης, µε την προϋπόθεση ότι κατά
την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία
εσωτερική αρίθµηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και µε το
σηµείωµα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. το είδος των
βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο.
Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρηµένου βιβλίου ή
κατάστασης από το ίδιο θεωρηµένο µηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν
από την εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. που θεώρησε το µηχανογραφικό χαρτί.
3.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι η τήρηση βιβλίων σε
κινητά φύλλα (επί χειρόγραφης ή µηχανογραφικής τήρησης), καθώς και η εκτύπωση
των θεωρηµένων βιβλίων και καταστάσεων σε ενιαίο θεωρηµένο µηχανογραφικό
χαρτί (επί µηχανογραφικής τήρησης), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές,
µπορεί να γίνεται σε φύλλα χαρτιού ανεξαρτήτως του µεγέθους τους (Α4, Α3,
συνεχές µηχανογραφικό χαρτί κ.λπ.) και του τύπου του εκτυπωτή (dot Matrix, Laser
κ.α.).
Περαιτέρω και όσον αφορά τη δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις των
φύλλων χαρτιού των δεδοµένων της µηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων –
εξόδων του Κ.Β.Σ., σας πληροφορούµε ότι τούτο είναι εφικτό, εφόσον κατά τη
θεώρησή τους : α) τα φύλλα χαρτιού είναι αριθµηµένα ανά σελίδα (πλην της
τελευταίας στην οποία θα γίνει η επικόλληση της πράξης θεώρησης) και β) στο οικείο
έντυπο του ΤΑΧΙS Β1 Κ.Β.Σ. που προσκοµίζεται για τη θεώρησή τους καθώς και
στην πράξη θεώρησης αναγράφεται ο αριθµός των σελίδων τους που
προσκοµίζονται για θεώρηση και εν τέλει θεωρήθηκαν.
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157. 1120109/932/0015/10/2/2006
ΘΕΜΑ: Αλλαγή κωδικών αριθµών λογαριασµών.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, αναφορικά µε τη δυνατότητα αλλαγής
στη διάρκεια της χρήσης των κωδικών αριθµών των µη υπογραµµισµένων
λογαριασµών (ανάπτυξη των τεταρτοβάθµιων λογαριασµών κατά το δεκαχιλιαδικό
σύστηµα αντί του χιλιαδικού που αναπτύσσοντο), σας γνωρίζουµε ότι από τις
διατάξεις του Κώδικα δεν απαγορεύεται η αλλαγή των κωδικών αριθµών των µη
υπογραµµισµένων λογαριασµών στη διάρκεια της χρήσης. Έτσι η εταιρεία σας έχει
την ευχέρεια να αλλάξει τους παραπάνω κωδικούς στη διάρκεια της χρήσης, µε την
προϋπόθεση όµως ότι, εφόσον στα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταχωρεί µόνο τους κωδικούς
αριθµούς των λογαριασµών, τότε στο βιβλίο κωδικής αρίθµησης του άρθρου 18 § 8
του Κ.Β.Σ. πρέπει να καταχωρήσει τους νέους κωδικούς αριθµούς και την αντιστοιχία
παλαιών και νέων κωδικών αριθµών.

158. 1104810/780/0015/23.2.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στην από 4-11-2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το
αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος
ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000
ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, ως λήπτης
φορολογικού στοιχείου αγοράζει αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και
άνω ανά φορολογικό στοιχείο υποχρεούστε στην τµηµατική ή ολική εξόφληση µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
Αναλόγως, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, πωλεί αγαθά ή παρέχει
υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά φορολογικό στοιχείο, απαιτείται οι
αντισυµβαλλόµενοι - λήπτες να εξοφλούν τα εκδιδόµενα προς αυτούς φορολογικά
στοιχεία, µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
Τα ανωτέρω ισχύουν έστω και αν οι αντισυµβαλλόµενοι είναι προµηθευτές
εταιρειών και ταυτόχρονα πελάτες – λήπτες φορολογικών στοιχείων από αυτές και
εποµένως δεν µπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συµψηφισµούς στις
περιπτώσεις αυτές.
Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι δεν µπορείτε να προβείτε σε
λογιστικούς συµψηφισµούς για φορολογικά στοιχεία αξίας 15.000 ευρώ και άνω για
τις περιπτώσεις αυτές (1045705/333/0015/12-6-2002 και 1063124/444/0015/2-92002 έγγραφά µας)
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159. 1034213/267/0015/7.4.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση στοιχείου αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή
µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στο από 4/4/2006 ερώτηµά σας σχετικά µε το σύννοµο της
εξόφλησης τιµολογίων πώλησης αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε οπισθογράφηση
επιταγών πελατείας σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του
π.δ. 186/1992 (K.B.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 2992/2002, «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού
στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 € και άνω
απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή
µε δίγραµµη επιταγή».
Με την παρ. 2β της 1029423/202/ΠΟΛ. 1127/0015/16.4.2002 εγκυκλίου, µε
την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη
εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση
εξόφλησης τµηµατικής ή ολικής από τον λήπτη των φορολογικών στοιχείων µέσω
τραπεζικού λογαριασµού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει µε
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόµενα τραπεζικά παραστατικά ή
έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασµού, τα οποία πρέπει να
διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου, για όσο χρόνο ορίζεται από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ. (αρ. 21 παρ. 2). Επίσης, µε την παραπάνω εγκύκλιο
διευκρινίστηκαν ότι ως προς το είδος και τον τύπο της δίγραµµης επιταγής, καθώς
και τα έννοµα αποτελέσµατα που συνεπάγεται η χρήση της, εφαρµογή έχουν τα
οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 5960/1933 περί επιταγών.
Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε όσα εκθέτετε στο ερώτηµά σας, οι πελάτες
σας έχουν λάβει δια οπισθογραφήσεως από δικούς τους πελάτες επιταγές αξίας
µικρότερης των 15.000€ και επιθυµούν να τις οπισθογραφήσουν προς εσάς
προκειµένου να εξοφλήσουν τµηµατικά ή ολικά (µε περισσότερες επιταγές) τιµολόγια
αξίας άνω των 15.000€ το κάθε ένα, εσείς µπορείτε να τις δεχτείτε, εφόσον βεβαίως
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο του άρθρου
37 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», όσο και της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.).
Τέλος, σχετικό µε τα προαναφερόµενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε στο παρόν,
για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας.

160. 1020313/153/0015/14.4.2006
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση µεταβίβασης αγαθών
σε ιδιώτη µε πλειστηριασµό.
Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία µας ότι,
πελάτης σας ιδιοκτήτης ακινήτου ενοικίασε αυτό σε τρίτο, προκειµένου να το
χρησιµοποιήσει ως ταβέρνα. Μετά από διένεξη µεταξύ τους, όπως αναφέρετε,
εκδόθηκε απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, βάσει της οποίας αναγνωρίστηκε
ο ιδιοκτήτης ως κύριος του ακινήτου, µε αναγκαστικό πλειστηριασµό των κινητών
πραγµάτων του τρίτου που υπήρχαν εντός του καταστήµατος.
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Στη συνέχεια ο πελάτης σας έκανε έναρξη επιτηδεύµατος στην αρµόδια
∆.Ο.Υ.
Μεταξύ των κινητών πραγµάτων που µεταβιβάστηκαν στον παραπάνω, ο
οποίος κατά το χρόνο που πραγµατοποιήθηκε ο πλειστηριασµός δεν είχε την
ιδιότητα του επιτηδευµατία (ήταν συνταξιούχος), όπως µας διευκρινίσατε µετά από
τηλεφωνική µας επικοινωνία, κάποια αγαθά εµφανίζονται στην έκθεση
πλειστηριασµού, όπως αναφέρετε, χωρίς να αναγράφεται η αξία τους επειδή
πρόκειται είτε για κατεστραµµένα είτε για άχρηστα είτε για ληγµένα, µεταξύ δε αυτών
υπάρχει και µία ταµειακή µηχανή.
Στη συνέχεια ρωτάτε µε τι παραστατικά θα εµφανιστούν ως πάγια στη νέα
επιχείρηση τα προαναφερόµενα κινητά πράγµατα, τα οποία εµφανίζονται στην
έκθεση πλειστηριασµού, όµως δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο αξίας κατά τη
µεταβίβασή τους στον πελάτη σας.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 12.2.4 της εγκυκλίου 3/1992
ερµηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) διευκρινίστηκε ότι, κατά τη
µεταβίβαση αγαθών µε πλειστηριασµό εκδίδεται τιµολόγιο από τον οφειλέτη και όχι
από τον επισπεύδοντα την εκποίηση.
Στην περίπτωση που ο αποκτών τα εκπλειστηριαζόµενα αγαθά είναι ιδιώτης
(δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία), ο οφειλέτης υποχρεούται να εκδώσει
απόδειξη λιανικής πώλησης.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 18 του Κώδικα αυτού, κάθε
εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να
στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε
δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
3.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι για τα κινητά πράγµατα που
απέκτησε ο πελάτης σας ως ιδιώτης µε αναγκαστικό πλειστηριασµό τίτλος κτήσης
αυτών, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης, είναι η κατακυρωτική
έκθεση του πλειστηριασµού.
Εποµένως, εφόσον τα εν λόγω κινητά πράγµατα ο πελάτης σας θα τα
χρησιµοποιήσει ως πάγια για την άσκηση των εργασιών της ατοµικής του
επιχείρησης, την οποία ίδρυσε µετά τον αναγκαστικό πλειστηριασµό, ως αξία κτήσης
αυτών στα βιβλία της επιχείρησής του πρέπει να αναγραφεί η αξία αυτών όπως
αναγράφεται στην κατακυρωτική έκθεση του πλειστηριασµού. Περαιτέρω για όσο
από τα κινητά αυτά αγαθά δεν αναγράφεται στην κατακυρωτική έκθεση του
πλειστηριασµού αξία, επειδή είναι κατεστραµµένα είτε άχρηστα είτε ληγµένα, ως αξία
κτήσης καθενός από αυτά πρέπει να αναγραφεί το ένα λεπτό (0,01 ευρώ).
Αναφορικά µε την ταµειακή µηχανή που συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση του
πλειστηριασµού, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 α
του ν. 1809/1988, οι φορολογικές ταµειακές µηχανές και τα µέρη των φορολογικών
ταµειακών Συστηµάτων, που περιέχουν την δηµοσιονοµική µνήµη, εξαιρούνται της
κατασχέσεως στα χέρια του οφειλέτη – κυρίου, χρήστη ή τρίτου. Ο οφειλέτης δεν
δύναται να παραιτηθεί από το ακατάσχετο, παρά µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας για την φορολογία του ∆.Ο.Υ.
Το ακατάσχετο αίρεται µόνο έναντι των Υπηρεσιών και αρµόδιων οργάνων
του Υπουργείου Οικονοµικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι διασφάλισης του δηµοσίου
συµφέροντος. Κατασχέσεις που θα επιβληθούν θεωρούνται απόλυτα (αυτοδικαίως)
άκυρες.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 36,
«επιτρέπεται παραλαβή των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. προς έλεγχο στις
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περιπτώσεις µη ύπαρξης ανεπισήµων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων µε
απόδειξη παραλαβής».
Ενόψει των ανωτέρω και εφόσον όπως αναφέρετε µε την έκθεση
πλειστηριασµού περιήλθε στην κυριότητα του πελάτη σας και µία φορολογική
ταµειακή µηχανή, κρίνεται σκόπιµη η παράδοση αυτής, στην αρµόδια φορολογική
αρχή για έλεγχο αυτής οπότε και θα συνταχθεί η κατά τα προαναφερόµενα απόδειξη
παραλαβής.

161. 1025228/201/0015/4.5.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος εν
σειρά µε τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.).
Απαντώντας στην από 10-3-2006 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν
επιτρέπεται η θεώρηση µηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης µεγέθους Α4,
για την έκδοση φορολογικών στοιχείων εν σειρά, µε τη χρήση εκτυπωτή σελίδας
(inkjet, laser κ.λ.π.), θέτοντας υπόψη µας ότι, µε βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1061/2004
η χρήση φορολογικών µηχανισµών του ν.1809/1988 είναι προαιρετική για τη
σήµανση των µηχανογραφικών στοιχείων που εκδίδονται επί αυτοκινήτου, οι δε
εκτυπωτές σελίδας (inkjet, laser) δεν εκτυπώνουν µηχανογραφικά έντυπα που
χρησιµοποιούν χηµικό χαρτί (καρµπονιζέ), αλλά µόνο λευκό χαρτί, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 6 και 25 παρ.
2, του Κ.Β.Σ., επιτρέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από το ίδιο
θεωρηµένο πακέτο µηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης που φέρει ενιαία
αρίθµηση, εφόσον µε το σηµείωµα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον αρµόδιο
προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., για το είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται απ΄
αυτό και µε την προϋπόθεση ότι, κατά τη µηχανογραφική έκδοση, αποτυπώνονται ο
τίτλος και η σειρά του στοιχείου, µε την ενιαία εσωτερική αρίθµηση για κάθε είδος και
σειρά στοιχείου.
2. Περαιτέρω εφόσον τα ως άνω στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά από
εκτυπωτές, που πρακτικά δεν µπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή τριπλότυπα
έντυπα (inkjet, laser κ.λ.π.) επιτρέπεται, όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση
(εγκ. Σ.4547/140/εγκ. 40/30-6-77, εγγρ.1000721/5/18-1-1999, 1042865/318/0015/85-2001), η διαδοχική (εν σειρά) εκτύπωση όλων των αντιτύπων κατ΄ αύξοντα αριθµό
για κάθε είδος και σειρά και κατά συνέπεια µπορείτε να θεωρήσετε µηχανογραφικό
έντυπο πολλαπλής χρήσης µεγέθους Α4, για την έκδοση των στοιχείων επί
αυτοκινήτου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω.
Αυτονόητο είναι ότι πριν από την θεώρηση του ως άνω ενιαίου
µηχανογραφικού εντύπου, τα στοιχεία του εκδότη (επωνυµία, επάγγελµα, ∆/νση,
ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ. έδρας) καθώς και η ενιαία αρίθµηση (αριθµός θεώρησης) πρέπει να
είναι προεκτυπωµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., το δε
είδος, ο πρώτος αύξων αριθµός της κατ΄ ιδίαν ενιαίας αρίθµησης κάθε στοιχείου και
οι σειρές αυτών που πρόκειται να εκδοθούν από αυτό θα δηλώνονται µε το
σηµείωµα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων (έντυπο Β1 TAXIS).
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162. 1038598/316/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού.
Σε απάντηση της από 19-4-2006 αίτησής σας, µε την οποία ερωτάτε εάν η
περίπτωση της προεξόφλησης φορολογικού στοιχείου αξίας 15.000 ευρώ και άνω µε
τµηµατικές προκαταβολές µετρητών, του οποίου όµως η τελική αξία (ύψος της
συναλλαγής) δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή, αλλά διαµορφώνεται µε το πέρας
της συναλλαγής (και εν τω µεταξύ προκαταβάλλονται τα µετρητά), υπάγεται ή όχι
στην υποχρέωση “περί εξόφλησης στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε
δίγραµµη επιταγή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό” σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν µε την παράγραφο
5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το
λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας
15.000 € και άνω, απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Από τη γραµµατική διατύπωση και ερµηνεία της παραπάνω διάταξης,
προκύπτει ότι, εφόσον πρόκειται για συναλλαγή η οποία συγκεντρώνει αθροιστικά τις
προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω διάταξη, ως προς το ύψος της συναλλαγής
(15.000 € και άνω ανά στοιχείο) και το είδος αυτής (αγορά αγαθών – λήψη
υπηρεσιών), ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου έχει υποχρέωση να την εξοφλεί
περιοριστικά και µόνο µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού, είτε
πρόκειται για τµηµατική είτε για ολική εξόφληση, χωρίς να θεσπίζονται εξαιρέσεις και
εποµένως η εξόφληση των συναλλαγών αυτών µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο όπως
και αυτός που περιγράφεται στη σχετική αίτησή σας δεν καλύπτει τους υπόχρεους
έναντι της υποχρέωσης που θεσπίζουν οι συγκεκριµένες διατάξεις.

163. 1040388/329/0015/5.5.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στην από 20-4-2006 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε: α) εάν
µπορείτε να προβείτε σε λογιστικούς συµψηφισµούς για εξόφληση φορολογικών
στοιχείων αξίας 15.000 ευρώ και άνω στις περιπτώσεις που συνεργάζεστε µε
επιχειρήσεις και είστε ταυτόχρονα εκδότες και λήπτες φορολογικών στοιχείων τις
αξίες των οποίων παρακολουθείτε σε αλληλόχρεους λογαριασµούς και β) εάν
µπορούν πελάτες σας στους οποίους έχετε εκδώσει Τιµολόγια Πώλησης Αγαθών
αξίας 15.000 ευρώ και άνω, να τα εξοφλήσουν προσκοµίζοντάς σας επιταγές τρίτων
πελατών τους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος
ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000
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ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, ως λήπτης
φορολογικού στοιχείου αγοράζει αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και
άνω ανά φορολογικό στοιχείο υποχρεούται στην τµηµατική ή ολική εξόφληση µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
Αναλόγως, στις περιπτώσεις που η επιχείρησή σας, πωλεί αγαθά ή παρέχει
υπηρεσίες αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά φορολογικό στοιχείο, απαιτείται οι
αντισυµβαλλόµενοι - λήπτες να εξοφλούν τα εκδιδόµενα προς αυτούς φορολογικά
στοιχεία, µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
Τα ανωτέρω ισχύουν έστω και αν οι αντισυµβαλλόµενοι είναι προµηθευτές
σας και ταυτόχρονα πελάτες – λήπτες δικών σας φορολογικών στοιχείων και
εποµένως δεν µπορείτε να προβείτε σε εκατέρωθεν λογιστικούς συµψηφισµούς στις
περιπτώσεις αυτές (1045705/333/0015/12-6-2002, 1063124/444/0015/2-9-2002 και
1076240/18/0015/20-9-2002 έγγραφά µας).
3.
Περαιτέρω µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1127/16-4-2002, µε την οποία
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των
προαναφεροµένων διατάξεων (παρ.1 ανωτέρω), διευκρινίστηκε ότι ως προς το είδος
και τον τύπο της δίγραµµης επιταγής, καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που
συνεπάγεται η χρήση της, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν.
5960/1933 περί επιταγών και εποµένως στην περίπτωση που, σύµφωνα µε όσα
εκθέτετε στο ερώτηµά σας, οι πελάτες σας έχουν λάβει δια οπισθογραφήσεως από
δικούς τους πελάτες επιταγές αξίας µικρότερης ή µεγαλύτερης των 15.000€ και
επιθυµούν να τις οπισθογραφήσουν προς εσάς προκειµένου να εξοφλήσουν
τµηµατικά ή ολικά (µε περισσότερες επιταγές) τιµολόγια αξίας άνω των 15.000€ το
κάθε ένα, εσείς µπορείτε να τις δεχτείτε, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο των άρθρων 37 και 38 του
ν. 5960/1933 «περί επιταγής», όσο και της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.).
4.
Τέλος, σχετικό µε τα προαναφερόµενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε στο παρόν,
για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας.

164. 1043582/355/0015/25/5/2006
ΘΕΜΑ: Επιστροφή τιµολογίων από πελάτη.
Με την από 5-5-2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι εκδώσατε και αποστείλατε
προς πελάτη σας δύο τιµολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες που του
προσφέρατε και αφορούσαν την κατασκευή από µέρους του τεχνικού λιµενικού
έργου ……………..Τα εν λόγω τιµολόγια ο πελάτης σας τα επέστρεψε µε δικαστικό
επιµελητή, µαζί µε εξώδικο στο οποίο αναφέρεται ότι αυτά δεν έχουν σχέση µε τη
µεταξύ σας συναλλαγή. Ενόψει τούτων και δεδοµένου ότι µε εξώδικο ζητήσατε από
τον πελάτη σας την άµεση καταβολή του υπολοίπου που σας οφείλει αυτός λόγω
των παραπάνω υπηρεσιών που του προσφέρατε και επί πλέον διεκδικείτε δικαστικά
αυτή την απαίτηση, ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν πρέπει να κάνετε κάποια ενέργεια
για τα αντίτυπα των τιµολογίων αυτών που βρίσκονται στα χέρια σας, γνωρίζοντάς
µας ταυτόχρονα ότι τα τιµολόγια αυτά τα έχετε καταχωρήσει στα βιβλία σας.
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Αναφορικά µε τα παραπάνω σας πληροφορούµε ότι ορθώς τα εν λόγω
τιµολόγια καταχωρήθηκαν στα βιβλία σας. Όσον αφορά τα λοιπά φορολογικά θέµατα
(εκτελεσθέν έργο, ύψος αµοιβής, µη παραλαβή των πρωτοτύπων από τον
αντισυµβαλλόµενο κ.α.), αυτά θα αποτελέσουν αντικείµενο ελέγχου από τα ελεγκτικά
όργανα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., η δε απαίτησή σας που προκύπτει από τα πιο πάνω
τιµολόγια θα κριθεί από τα αρµόδια δικαστήρια.
Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι από τις κείµενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) δεν προκύπτει ότι πρέπει να προβείτε σε κάποιες περαιτέρω ενέργειες για
τα πρωτότυπα των ως άνω τιµολογίων που σας επιστράφηκαν.

165. 1052794/392/0015/2.6.2006
ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα εξόφλησης παραστατικών µέσω internet banking.
Απαντώντας στην από 20.3.2006 αίτησή σας, η οποία µας διαβιβάστηκε
υπηρεσιακώς από την ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου µας, µε την οποία µας
γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας εξοφλεί τιµολόγια αλλοδαπών αντισυµβαλλοµένων
της µέσω σχετικής διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας (internet banking) και ρωτάτε
για τη νοµιµότητα της εξόφλησης µε τον τρόπο αυτό, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζονται οι υποχρεώσεις των
επιτηδευµατιών που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα ως προς τα στοιχεία που
εκδίδουν και τα βιβλία που τηρούν, ενώ γενικά στον Κώδικα αυτό δεν περιέχονται
ρυθµίσεις για την εξόφληση των παραστατικών αξίας, µε την εξαίρεση των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. που προβλέπει την εξόφληση
στοιχείων αξίας ποσού άνω των 15.000 ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού, ενώ ερµηνευτικά έχει γίνει δεκτό ότι οι ως άνω διατάξεις
δεν έχουν εφαρµογή σε εξόφληση στοιχείων έκδοσης αντισυµβαλλοµένων που
εδρεύουν στην αλλοδαπή.
Συνεπώς, ο τρόπος εξόφλησης παραστατικών έκδοσης αλλοδαπών
επιχειρήσεων µέσω internet banking που προτίθεται να εφαρµόσει η επιχείρησή σας
δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Τέλος, η ∆/νση Ελέγχου µε το 1031179/1231/∆Ε-Α/137/9.5.2006 έγγραφό της
σχετικά µε την αίτησή σας µας γνώρισε τα ακόλουθα: «Γνώµη µας είναι ότι ο
αναφερόµενος από τον ενδιαφερόµενο τρόπος πληρωµής δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στην ελεγκτική διαδικασία, εφόσον υφίστανται και επιδεικνύονται στον
έλεγχο όλα τα σχετικά παραστατικά πραγµατοποίησης και απόδειξης της
συναλλαγής».

166. 1048656/379/0015/26/6/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος
Σούπερ – Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα.
Με την από 19/5/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας
δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατά κύριο λόγο λιανικών πωλήσεων, µε το
σύστηµα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, οικιακής χρήσης κ.λ.π.
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(σούπερ µάρκετ). Όποτε απαιτείται, η εταιρία σας προβαίνει στην καταστροφή
ακατάλληλων εµπορευµάτων (που έχουν αλλοιωθεί ή έχει λήξει η ηµεροµηνία
διάρκειάς τους κ.λ.π.). Για την απόδειξη της καταστροφής των αγαθών συγκροτείται
επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Ως προς το λογιστικό
χειρισµό των αποθεµάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα στη Γνωµάτευση του
Ε.ΣΥ.Λ. υπ’ αρ. 51/1990 προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Τα αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα καταχωρούνται µε το
κόστος αγοράς τους σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθµιου λογαριασµού, π.χ. του
81.02.10 «ζηµιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων», µε πίστωση
αντίστοιχου τριτοβάθµιου λογαριασµού του 78.10 «τεκµαρτά έσοδα από ιδιόχρηση
αποθεµάτων».
- Η τακτοποίηση των µερίδων αποθήκης πραγµατοποιείται µε τη µεταφορά του
κόστους κτήσης των καταστραφέντων αποθεµάτων από τους οικείους λογαριασµούς
του 94 «Αποθέµατα» στη χρέωση του λογαριασµού 96.22.78 «Μικτά αναλυτικά
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης – ιδιοπαραγωγής πάγιων», στην πίστωση του οποίου
µεταφέρεται ο λογαριασµός 78.10.
∆εδοµένου ότι η εταιρία σας:
i ως επιχείρηση σούπερ µάρκετ δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλίο αποθήκης
κατά την εξαγωγή και
ii ως οµόρρυθµη εταιρία δεν είναι υπόχρεη στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής,
ρωτάτε αν απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να προβαίνει στην καταχώρηση
των λογιστικών εγγραφών που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωµάτευση του Ε.ΣΥ.Λ.
για το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα και
για την τακτοποίηση των µερίδων αποθήκης.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου
αποθήκης κατά την εξαγωγή ο εκµεταλλευτής καταστήµατος Σούπερ – Μάρκετ που
ασχολείται µε την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, µε το σύστηµα της
«αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών
οικιακής χρήσης και άλλων ειδών.
2. Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της ερµηνευτικής εγκυκλίου
του Κ.Β.Σ. 3/1992 αναφέρεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία του Κώδικα αυτού µπορεί
να στηρίζονται, µεταξύ των άλλων, σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
π.χ. πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε λόγους ανωτέρας
βίας (εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς κ.λ.π.).
∆ιευκρινίζεται ότι τα πρόσφορα αυτά στοιχεία, αναφερόµενα σε πραγµατικά
γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση
αµφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωσή σας που καταστρέφετε
αποθέµατα ως ακατάλληλα, µπορείτε ως δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία σας
του Κ.Β.Σ. (Γ’ κατηγορίας) να χρησιµοποιείτε το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής
που συντάσσετε.
Ακόµη προκύπτει ότι δεν απαιτείται να καταχωρείτε τα αποθέµατα που
καταστρέφετε στο βιβλίο αποθήκης, δεδοµένου ότι ως εκµεταλλευτής καταστήµατος
Σούπερ – Μάρκετ δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την
εξαγωγή.
Τέλος και όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων που
καταστρέφετε, αρµόδιο να σας απαντήσει είναι το Σ.ΛΟ.Τ., στο οποίο διαβιβάζεται το
παρόν µε φωτοτυπία της αίτησής σας.
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167. 1060103/473/0015/8.8.2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο µηχανικό
σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα
πραγµατοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως.
Απαντώντας στην από 28.6.2006 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Ως γνωστόν, για την υλοποίηση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος
σχετικά µε την τεκµαρτή δαπάνη ανέγερσης οικοδοµής (Ε.Κ.Κ.Ο.), δεν απαγορεύεται
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από προµηθευτές
των αγαθών ή εργολάβους, στο όνοµα καθενός συγκύριου χωριστά, κατά τα
προβλεπόµενα ποσοστά (π.χ. πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθετης κ.λ.π.),
ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά (υλικά κ.λ.π.) µεταφέρονται στον τόπο εκτέλεσης του
έργου µε κοινή φόρτωση (ένα φορτίο) ή το έργο εκτελείται από το ίδιο πρόσωπο
(εργολάβο) και µε την προϋπόθεση ότι στο κάθε φορολογικό στοιχείο, εκτός των
άλλων θα αναφέρονται τα στοιχεία των λοιπών συγκυρίων, καθώς και οι αριθµοί των
φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται προς αυτούς (σχετ. το υπ΄
αριθµ.1052564/298/0015Β΄/ 12.5.97 έγγραφό µας).
2.
∆εδοµένου ότι ο προαναφερόµενος τρόπος έκδοσης των στοιχείων είναι
εφικτός στις περιπτώσεις µικρού αριθµού συγκυρίων και προς διευκόλυνση της
έκδοσης των φορολογικών στοιχείων έχει γίνει δεκτό στις περιπτώσεις ανέγερσης
οικοδοµής από πολλούς συγκύριους (ιδιώτες), τα φορολογικά στοιχεία από τους
προµηθευτές των αγαθών και τους εργολάβους να εκδίδονται στο όνοµα ενός µόνο
των συγκυρίων (κατά κοινή συναίνεση όλων), µε την προϋπόθεση ότι στο κάθε
φορολογικό στοιχείο, εκτός των άλλων θα αναφέρεται και ο υπόλοιπος αριθµός των
µη αναγραφόµενων σ΄ αυτά συγκύριων π.χ. «και λοιποί 7 ή 8 κ.λ.π. συγκύριοι»
(σχετ. το υπ΄ αριθµ. 1052053/470/Α0015Β΄/20.6.2000 έγγραφο των ∆/νσεων Κ.Β.Σ.
και Φορολογίας Εισοδήµατος).
3.
Με βάση τα προαναφερόµενα είναι δυνατόν και στην περίπτωσή σας να
εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία στο όνοµα ενός µόνο των συγκυρίων (κατά κοινή
συναίνεση όλων) κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος έκδοσης των στοιχείων, γίνεται δεκτός
µόνον για τις δαπάνες που βαρύνουν από κοινού όλους τους ιδιώτες συγκυρίους της
υπό ένταξη σε σχέδιο πόλεως έκτασης (π.χ. εκπόνηση µελέτης της υπό ένταξη
εκτάσεως, εργασίες σε κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους αυτής).
4.
Τέλος, η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος στην οποία κοινοποιείται το
παρόν µε φωτοτυπία της αίτησης καθώς και σχετικής διευκρινιστικής, παρακαλείται
για τις δικές της ενέργειες στο ερώτηµα της αρµοδιότητάς της.
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168. 1068433/527/0015/18.9.2006
ΘΕΜΑ: Προαιρετικό περιεχόµενο δελτίων αποστολής.
Σε απάντηση της από 24/7/2006 αίτησής σας, που αφορά ερώτηµα σχετικά µε
το εάν αποτελεί παράβαση η αναγραφή σε δελτία αποστολής κωδικού που
αναφέρεται σε παροχή υπηρεσίας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) ο
επιτηδευµατίας µπορεί στο περιεχόµενο των στοιχείων να προσθέτει και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των
συναλλαγών του.
2. Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 18.3 της µε αριθ. 3/1992
(1118148/936/0015/24.11.1992) ερµηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., στο
περιεχόµενο των στοιχείων µπορεί να προστεθεί οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο
από τον εκδότη (π.χ. όροι σύµβασης κ.λ.π.).
Το προαιρετικό περιεχόµενο δεν είναι αναγκαίο να αποτυπώνεται σε όλα τα
αντίτυπα. Πιο συγκεκριµένα, είναι δυνατή η µη αναγραφή στο πρωτότυπο
ενδείξεων ή επισηµάνσεων που περιέχονται στα αντίτυπα ή και αντίστροφα, µε
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία θα
περιλαµβάνονται τόσο στο πρωτότυπο όσο και στα αντίτυπα.
3. Από τ’ ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν απαγορεύεται πέραν του υποχρεωτικού
περιεχοµένου, να αναγράφετε προαιρετικά στα δελτία αποστολής που εκδίδετε,
και την περιγραφή ή κωδικό των παρεχοµένων υπηρεσιών, για τις οποίες
πρόκειται στη συνέχεια να τιµολογήσετε τους πελάτες σας, εφόσον αυτό
εξυπηρετεί τις συναλλαγές σας.

169. 1083023/660/0015/5.10.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στην από 20/9/2006 αίτησή σας σχετικά µε το σύννοµο της
εξόφλησης φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε οπισθογράφηση
επιταγών χωρίς διαγράµµιση, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος
ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000
ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Περαιτέρω µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1127/16-4-2002, µε την οποία
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των
προαναφερόµενων διατάξεων (παρ.1 ανωτέρω), διευκρινίστηκε ότι ως προς το είδος
και τον τύπο της δίγραµµης επιταγής, καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που
συνεπάγεται η χρήση της, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν.
5960/1933 περί επιταγών και εποµένως στην περίπτωση που, σύµφωνα µε όσα
εκθέτετε στο ερώτηµά σας, οι πελάτες σας έχουν λάβει δια οπισθογραφήσεως από
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δικούς τους πελάτες επιταγές και επιθυµούν να τις οπισθογραφήσουν προς εσάς
προκειµένου να εξοφλήσουν τιµολόγια αξίας άνω των 15.000€ το κάθε ένα, εσείς
µπορείτε να τις δεχτείτε, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο των άρθρων 37 και 38 του ν. 5960/1933 «περί
επιταγής», όσο και της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
3.
Τέλος, σχετικό µε τα προαναφερόµενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε στο παρόν,
για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας.

170. 1084600/674/0015/18.10.2006
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή ή µη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ.
186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E.
Απαντώντας στις από 25.9.2006 και 18.10.06 αιτήσεις σας που απεστάλησαν
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε τις οποία ρωτάτε εάν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992, όπως ισχύει, περί εξόφλησης µε
δίγραµµη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό των φορολογικών στοιχείων
αξίας άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση τµηµατικής ή ολικής εξόφλησης των
εκκαθαρίσεων που εκδίδονται κάθε τρίµηνο από τα ΚΤΕΛ προς τους
λεωφορειούχους για το µίσθωµα που πληρώνεται σε αυτούς, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η
τµηµατική η ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη
επιταγή.
2.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1011293/94/0014/ΠΟΛ 1013/5.2.2004 προκύπτει ότι κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε.
συντάσσει κάθε τρίµηνο θεωρηµένη εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκµεταλλευτή
αυτοκινήτου, η οποία αποτελεί νόµιµο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιοµετρικής
αποζηµίωσης (µισθώµατος) για τους λεωφορειούχους και στοιχείο δαπάνης για την
ΚΤΕΛ Α.Ε.
3.
Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι, οι συναλλαγές για τις
οποίες εκδίδονται οι προβλεπόµενες από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1013/5.2.2004
ιδιότυπες εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ ΑΕ, δεν συµπεριλαµβάνονται σε εκείνες στην
παρακολούθηση των οποίων αποσκοπούν οι συγκεκριµένες διατάξεις (παρ. 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. όπως τέθηκαν σε ισχύ µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.
2992/2002) που είναι η διασφάλιση των πραγµατικών συναλλαγών και ο
περιορισµός του φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών, δεδοµένου ότι στις εν λόγω
εκκαθαρίσεις
εµφανίζονται οι χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις- µισθώµατα των
δικαιούχων που προσδιορίζονται βάσει µεγεθών, συντελεστών, κριτηρίων και λοιπών
στοιχείων που ορίζονται αναλυτικά στη σχετική νοµοθεσία και σε Υπουργικές
Αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργείου (ν. 2963/2001, οικΒ36933/2804/26.6.2002,
οικΒ-1189/37/8.1.2003 κ.λ.π.)., για τις ανάγκες και µόνο της φορολογίας του
εισοδήµατος και όχι για το διακανονισµό σχέσεων από εµπορικές συναλλαγές και
κατά συνέπεια, ελλείψει και των ουσιαστικών εννοιολογικών χαρακτηριστικών
(έλλειψη της έννοιας της εξόφλησης από το λήπτη λεωφορειούχο των εν λόγω
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εκκαθαρίσεων) οι προαναφερόµενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
δεν εφαρµόζονται εν προκειµένω.

171. 1063070/750/0015/24.10.2006
ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά δαπανών που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή.
Με την από 5/7/2006 αίτησή σας, η οποία µας διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Φορολογίας Εισοδήµατος µε το 10926/6-10-2006 σηµείωµά της, µας γνωρίζετε ότι
στην εταιρεία σας, η οποία έχει ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή
κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ανατέθηκε η παραγωγή µιας
τηλεοπτικής σειράς, ορισµένα από τα γυρίσµατα της οποίας θα διεξαχθούν σε χώρες
του εξωτερικού. Για την πραγµατοποίηση των γυρισµάτων αυτών θα µεταβούν στο
εξωτερικό Έλληνες ηθοποιοί, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό και θα προσληφθούν
εκεί αλλοδαποί τεχνικοί, κοµπάρσοι κ.λ.π. Επίσης θα ενοικιαστούν στο εξωτερικό
κατάλληλοι χώροι για τα γυρίσµατα και θα αγορασθούν ή µισθωθούν φροντιστηριακά
υλικά. Η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για τα γυρίσµατα, η αγορά ή µίσθωση
των απαραίτητων φροντιστηριακών υλικών, οι συµφωνίες για τη συµµετοχή των
αλλοδαπών τεχνικών κ.λ.π. θα πραγµατοποιηθούν από ειδικευµένο γραφείο ή
γραφεία του εξωτερικού, µε τα οποία θα υπογραφούν σχετικές συµβάσεις.
Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουµε ποια είναι τα νόµιµα
παραστατικά για τις συγκεκριµένες δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν στην
αλλοδαπή.
Επί του θέµατος αυτού σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική
επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική
ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο
στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει,
υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο
σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον
Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται εκτός των άλλων ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη
πράξη του υπόχρεου πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά
στοιχεία.
3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι οι
διατάξεις του Κ.Β.Σ. έχουν εφαρµογή στην ελληνική επικράτεια. Κατά συνέπεια εάν
κάποιος επιτηδευµατίας πραγµατοποιεί συναλλαγές σε αλλοδαπές χώρες, τότε γι’
αυτές τις συναλλαγές υποχρεούται να εκδίδει ή να λαµβάνει κατά περίπτωση τα
στοιχεία που προβλέπονται γι’ αυτές από την κείµενη νοµοθεσία της κάθε
αλλοδαπής χώρας.
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Επίσης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και σε συνδυασµό
µε τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ως άνω συναλλαγές πρέπει να καταχωρούνται στα
βιβλία του Κ.Β.Σ. του επιτηδευµατία µε βάση τα στοιχεία που εκδίδει ή λαµβάνει κατ’
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας κάθε αλλοδαπής χώρας. Τούτο ισχύει µε την
επιφύλαξη ότι η πραγµατοποίηση των εν λόγω συναλλαγών δεν δηµιουργεί την
υποχρέωση στον επιτηδευµατία να ιδρύσει υποκαταστήµατα στις αλλοδαπές χώρες
κ.λ.π.

172. 1093529/749/0015/23.11.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος, εν
σειρά, µε τη χρήση θερµικού εκτυπωτή, σε θερµικό χαρτί.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, η εταιρεία σας,
που δραστηριοποιείται στο χώρο επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 2006 θα πληροί τις
προϋποθέσεις υπαγωγής της στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 περί
«απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων¨»( ύψος ακαθάριστων εσόδων
άνω των 2.934.702 ευρώ και µέσος όρος προσωπικού άνω των 50 ατόµων) και
ρωτάτε εάν µπορείτε να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π) για την
πώληση των ανταλλακτικών καθώς και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (α.π.υ),
µε τη χρήση φορητών Η/Υ επί αυτοκινήτου, οι οποίες θα εκτυπώνονται µε τη χρήση
θερµικού εκτυπωτή, σε θερµικό χαρτί σε τρία εν σειρά αντίγραφα, έκαστο των
οποίων θα αναγράφει τον προορισµό του, χωρίς σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ.
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας ,σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.Με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1061\1-7-2004,ορίζεται ως προαιρετική η χρήση
φορολογικών µηχανισµών του ν.1809\1988, για τη σήµανση των φορολογικών
στοιχείων που εκδίδονται µηχανογραφικά επί αυτοκινήτου και κατά συνέπεια αυτά
πρέπει να εκδίδονται θεωρηµένα και σε περίπτωση που η εκδότρια επιχείρηση
υπάγεται στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083\2003 περί έκδοσης αθεωρήτων
,εκδίδονται αθεώρητα µε την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083\2003».
2.Περαιτέρω όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (Εγκ.Σ.4547\140\Εγκ.40\30-61977,έγγρ.1000721\5\18-1-1999,1042865/318/8-5-2001 και 1025228/201/4-5-2006),
στις περιπτώσεις που εκδίδονται στοιχεία µηχανογραφικά από εκτυπωτές σελίδας
(inkjet ,laser κ.λπ),που πρακτικά δε µπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή
τριπλότυπα έντυπα, επιτρέπεται η διαδοχική (εν σειρά), εκτύπωση όλων των
αντιτύπων, κατ αύξοντα αριθµό για κάθε είδος και σειρά εκδιδόµενων στοιχείων.
3.Ειδικότερα η χρήση θερµικού χαρτιού στην έκδοση φορολογικών στοιχείων, λόγω
της φύσεως αυτού ,όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες κατά την αποθήκευση και
διαφύλαξη του (λ.χ. µη έκθεση σε θερµική ακτινοβολία π.χ. ηλιακό φως, αποφυγή
αποθήκευσης σε µέρη µε υψηλή θερµοκρασία και υγρασία κ.λπ), καθιστά επισφαλή
την τήρηση και τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκτυπώνονται µε τη
χρήση αυτού ,για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη αυτών από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ (π.δ 186/92),δεδοµένου ότι δε διασφαλίζεται η αναγνωσιµότητα
του περιεχοµένου των εν λόγω στοιχείων.
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Επισηµαίνεται ότι, οι εκτυπωτές στοιχείων που συνδέονται µε Η/Υ, δεν
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ΠΟΛ.1135/26-10-2005
περί «κωδικοποίησης –συµπλήρωσης τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων (ΦΗΜ)», µε τις οποίες θεσπίζονται ειδικοί
όροι και προϋποθέσεις για τους χρήστες θερµικών εκτυπωτών που είναι
ενσωµατωµένοι στους ΦΗΜ ,όσον αφορά τη φύλαξη του θερµικού χαρτιού ,ούτως
ώστε να καθίσταται δυνατή η αναγνωσιµότητα των φορολογικών στοιχείων της
κατηγορίας αυτής ,για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη τους από τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ.
4.Γιά τους λόγους που προαναφέρονται κρίνεται σκόπιµο να αποφευχθεί η χρήση
θερµικού εκτυπωτή ,για τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία (α.λ.π και α.π.υ) επί
αυτοκινήτου ,µε τη χρήση φορητού Η/Υ ,χωρίς αυτά (τα στοιχεία) να σηµαίνονται
µέσω ΕΑΦ∆ΣΣ.
Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε ,µε δική σας ευθύνη, θερµικό εκτυπωτή γιά τις
εκδιδόµενες α.λ.π και α.π.υ και µόνο ,επί αυτοκινήτου ,εφόσον το περιεχόµενο των
στοιχείων αυτών ,εξασφαλίζεται µέσω της χρήσης
των Ειδικών Ασφαλών
Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ).

173. 1112545/972/0015/20.12.2006
ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική τιµολόγηση.
Απαντώντας στο από 27.11.2006 ερώτηµά σας σχετικά µε την ενσωµάτωση
της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ηλεκτρονική τιµολόγηση στο δίκαιό µας, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Mε το άρθρο 1 του νόµου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α’/20.11.2003)
ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας για την ηλεκτρονική
τιµολόγηση και αποθήκευση τιµολογίων στο άρθρο 18α (παράγραφοι 5 έως 9 και 10
έως 15) του π.δ. 186/1992, το οποίο έχει ως εξής, ως προς τα θέµατα αυτά:
“5. Τα τιµολόγια είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της
αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα.
6. Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά µε την
προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του
περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται:
α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄),
β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994
(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτή
την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη
γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. Ειδικά στην
περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε τρίτη χώρα)
απαιτείται ως απαραίτητο ένα επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί, το οποίο να
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τη συνολική αξία της
συναλλαγής. Το ανωτέρω έγγραφο δεν απαιτείται εφόσον φυλάσσονται αντίτυπα των
τιµολογίων.
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7. Όταν διαβιβάζεται πλήθος τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα προς τον ίδιο
αποδέκτη, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται µια
µόνο φορά µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών κάθε τιµολογίου.
8. Ο επιτηδευµατίας οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των
τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του,
από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει.
Αντίτυπα των τιµολογίων που εκδίδονται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
επιτηδευµατία, παραδίδονται σ’ αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο κώδικας
για την ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων.
9. Ο επιτηδευµατίας µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, τα
τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, µέσα στις προθεσµίες που
τίθενται µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί
άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε
µεταβολή του τόπου αυτού.
10. Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα,
o επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια
που εκδίδει ή λαµβάνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτό.
12. Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου καθώς και το
ευανάγνωστο των τιµολογίων που αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα
εξασφαλίζεται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.
Η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου τους λογίζεται ως µη διαφύλαξη των
σχετικών φορολογικών στοιχείων.
13. Όταν τα τιµολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποθηκεύονται και τα δεδοµένα που
εξασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου
του κάθε τιµολογίου, τα οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν και πρέπει να είναι
ευανάγνωστα για όσο χρόνο ορίζεται η διάρκεια φύλαξής τους από τον Κώδικα
αυτόν.
14. Όταν ο επιτηδευµατίας αποθηκεύει τα τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει µε
ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα δεδοµένα και
ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος-µέλος, για τους σκοπούς του
άρθρου αυτού η φορολογική αρχή έχει δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα,
τηλεκφόρτωσης και χρήσης αυτών των τιµολογίων, όπου είναι αναγκαίο για το
φορολογικό έλεγχο.
15. Για τους σκοπούς άρθρου αυτού, µε τον όρο «διαβίβαση και αποθήκευση
τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του
αποδέκτη και η αποθήκευση, που πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών
εξοπλισµών για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης)
και την αποθήκευση δεδοµένων και µέσω τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής
µετάδοσης, οπτικής ίνας ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων. “
Περαιτέρω µε την Α.Υ.Ο.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ 1049/21.3.2006 γίνεται
δεκτή η ηλεκτρονική αποστολή και αποθήκευση των ηλεκτρονικών αρχείων και των
δεδοµένων ελέγχου της εγκυρότητας και γνησιότητας τους (ψηφιακή υπογραφή) που
έχουν δηµιουργηθεί από ασφαλείς συσκευές, οι οποίες λειτουργούν και εντός του
νοµικού πλαισίου του π.δ. 150/2001 (Οδηγία 1999/93/ΕΚ) για την ηλεκτρονική
υπογραφή.
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Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν επιλέξει να
εκδίδουν τα στοιχεία τους µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, οπότε υποχρεωτικά
δηµιουργείται ψηφιακή υπογραφή µε ασφαλείς συσκευές, ωστόσο, το νοµικό πλαίσιο
της ηλεκτρονικής αποστολής και αποθήκευσης είναι πρόσφατο και δεν υπάρχει
σηµαντική εµπειρία ακόµη.

174. 1103279/871/0015/20.12.2006
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 15.000 ευρώ µε δίγραµµη
επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στο από 22-11-2006 ηλεκτρονικό σας µήνυµα (e-mail) µε το
οποίο ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης δύο (2) τιµολογίων συνολικής
αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό, µε τα οποία τιµολογήθηκαν αγαθά που είχαν αποσταλεί µε ένα (1)
δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για την
πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου ή δικαιώµατος
εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία
εκδίδεται τιµολόγιο. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 12 του
ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την
έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ΄
εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται
το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον
αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.
Επίσης, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του
Κ.Β.Σ., δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε
φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη
παροχής υπηρεσιών).
Σύµφωνα εποµένως µε τις προαναφερθείσες διατάξεις τιµολογείται η
συναλλαγή, δηλαδή η πώληση αγαθού ή δικαιώµατος εισαγωγής ή η παροχή
υπηρεσιών κατά περίπτωση, στους χρόνους που προαναφέρθηκαν, µε την έκδοση
ενός και µόνο τιµολογίου, στο οποίο εµφανίζεται πρωτογενώς η συγκεκριµένη
συναλλαγή (πραγµατική συναλλακτική αξία συν ΦΠΑ), µε απώτερο σκοπό την
εξυπηρέτηση των λοιπών φορολογιών (εισοδήµατος, ΦΠΑ κ.λ.π.) και τη διασφάλιση
των φορολογικών ελέγχων. Σηµειώνεται δε ότι, όπου ο νοµοθέτης ήθελε να θεσπίσει
εξαίρεση από τον κανόνα «ένα δελτίο αποστολής- ένα τιµολόγιο» το όρισε ρητά,
όπως στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 12, όπου προβλέπεται ειδικά και
αναλυτικά η διαδικασία τιµολόγησης επαναλαµβανόµενων χονδρικών πωλήσεων και
παροχών υπηρεσιών εντός του ίδιου µήνα, καθώς επίσης στην περίπτωση της
κατασκευής τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 14
του άρθρου 12, όπως ερµηνεύτηκε µε την παρ. 12.5 της εγκυκλίου 3/24.11.1999.
Συνεπώς, µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ΚΒΣ για χονδρική
πώληση ή για αποστολή αγαθών που συνοδεύονται από ένα (1) δελτίο αποστολής
εκδίδεται µόνο ένα (1) τιµολόγιο στο οποίο αποτυπώνεται η συγκεκριµένη
συναλλαγή.
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2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 –
εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000
ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
Κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων η αξία συναλλαγής των
15.000 ευρώ που πρέπει να εξοφληθεί τµηµατικά ή ολικά από το λήπτη του
φορολογικού στοιχείου µε δίγραµµη επιταγή ή µε
κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό, εξετάζεται ανά φορολογικό στοιχείο και κατά συνέπεια για την
εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ενδιαφέρει η αξία κάθε συναλλαγής, η δε
καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων διερευνάται σε κάθε περίπτωση από τον
φορολογικό έλεγχο.
3.
Συνεπώς, για κάθε ένα (1) δελτίο αποστολής θα εκδίδεται και ένα (1)
τιµολόγιο, το οποίο εφόσον είναι αξίας 15.000 ευρώ και άνω, θα εξοφλείται από το
λήπτη του µε δίγραµµη επιταγή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό.
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ΑΡΘΡΟ 18α - Εναρµόνιση των όρων για την τιµολόγηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

175. 1051883/775/0015/23.6.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων µέσω του ∆ιαδικτύου
(Internet).
Με το από 31/05/2006 ηλεκτρονικό µήνυµά σας ζητάτε την παροχή
διευκρινήσεων σχετικά µε το ποια στοιχεία είναι φορολογικά αποδεκτά στην
περίπτωση που αυτά εκδίδονται από επιτηδευµατία ο οποίος λειτουργεί κατάστηµα
στο ∆ιαδίκτυο (e-shop). Ειδικότερα δε, όταν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό και το
κατάστηµα φιλοξενείται
σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες παρόχου υπηρεσιών
διαδικτύου, οι οποίοι διευκολύνουν τις συναλλαγές µεταξύ των πωλητών και των
αγοραστών και λαµβάνουν ένα ποσοστό από την αξία της συναλλαγής.
Επίσης διατυπώνεται το ερώτηµα, εάν τα στοιχεία που εκδίδονται
µηχανογραφικά
µπορούν να διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα και τις
υποχρεωτικές φορολογικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας της
προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδοµένων του περιεχοµένου των στοιχείων
αυτών.
Σχετικά µε τα τιθέµενα γραπτά ερωτήµατά σας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ) ο επιτηδευµατίας εκδίδει και παραδίδει/ αποστέλλει στον πελάτη τιµολόγιο
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
προς άλλο επιτηδευµατία και απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτη- µη
επιτηδευµατία.
2.
Επίσης µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18α του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος ορίζεται ότι τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του Κώδικα αυτού, είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον
όρο της αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα.
3.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 1 της ΑΥΟΟ 1028970/220/0015/
ΠΟΛ1049/21-03-06, ορίζεται ότι η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των
δεδοµένων του περιεχοµένου του τιµολογίου που εκδίδεται µηχανογραφικά και
διαβιβάζεται µε ηλεκτρονικά µέσα, από τον επιτηδευµατία της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.∆. 186/1992) ή εξ ονόµατος του και για λογαριασµό του από
τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του
ίδιου Κώδικα, για την παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που
πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα και είναι εγκατεστηµένοι στο
εσωτερικό της χώρας, υποχρεωτικά διασφαλίζεται µέσω Προηγµένης Ασφαλούς
Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δηµιουργείται µέσω της χρήσης εγκεκριµένου
µοντέλου Ειδικής Ασφαλούς ∆ιάταξης Σήµανσης Στοιχείων, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ ΠΟΛ 1082/2-6-2003 και ΑΥΟΟ
1100772/1474/0015/ΠΟΛ 1135/ 26-10-2005.
Με την παρ.2 της ίδιας ως άνω απόφασης καθορίζεται ότι για τους σκοπούς της
ηλεκτρονικής διαβίβασης των κατά τα ανωτέρω εκδιδοµένων, υποχρεωτικά
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αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία των δεδοµένων του περιεχοµένου του
τιµολογίου (αρχείο «*_a.txt») και της ψηφιακής σήµανσης (αρχείο «*_b.txt»).
4. Εξάλλου, η ∆/νση Φ.Π.Α. µε το αρ. 5839/451/Β0014/30.11.2001 Υπηρεσιακό
Σηµείωµα µας γνώρισε ότι «σύµφωνα µε κοινή θέση των κρατών- µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα τα οποία στην ενσώµατη µορφή τους
αντιµετωπίζονται ως παράδοση αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε
ψηφιακή µορφή µέσω ηλεκτρονικού δικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσιών».
5.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχείρησή σας που δραστηριοποιείται
στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στον Κ.Β.Σ. και συνεπώς οφείλει να εκδίδει και να παραδίδει/ αποστέλλει τιµολόγια,
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, προς τους επιτηδευµατίες
πελάτες της και αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, για την
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα φιλοξενείται σε server παρόχου. Ειδικά δε τα
µηχανογραφικώς εκδοθέντα τιµολόγια που σηµαίνονται µε µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1809/1988 και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003
µπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατ΄ εφαρµογήν των οριζόµενα στην
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1049/2005.
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ΑΡΘΡΟ 19 - Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

176. 1103431/768/0015/10.1.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
Απαντώντας στην από 2-11-2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος και ειδικότερα εάν απαιτείται θεώρηση από δηµόσια αρχή, του γνήσιου
της υπογραφής του επιτηδευµατία, επί του σηµειώµατος θεώρησης (έντυπο Β1), στις
περιπτώσεις που εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο για τη δεύτερη και επόµενες
θεωρήσεις φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης σχετικά µε τη θεώρηση φορολογικών
βιβλίων και στοιχείων (Εγκύκλιοι ΠΟΛ. 194/1987, ΠΟΛ. 1007/1990, 3/1992, Οδηγός
φορολογικών διαδικασιών), στις περιπτώσεις που δεν προσκοµίζει για θεώρηση τα
βιβλία και στοιχεία ο ίδιος ο επιτηδευµατίας, αλλά τρίτο πρόσωπο (για τη δεύτερη και
επόµενες θεωρήσεις), θα πρέπει στο σηµείωµα θεώρησης να υπάρχει
εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός ταυτότητας κ.λ.π.). Η
εξουσιοδότηση θα φέρει την υπογραφή του επιτηδευµατία και θα έχει τεθεί η
σφραγίδα της επιχείρησης. Η θεώρηση θα γίνεται µόνο µετά από επαλήθευση των
ατοµικών στοιχείων του εξουσιοδοτηµένου από την αστυνοµική του ταυτότητα.
2.
Από τα ανωτέρω αναφερόµενα δεν προκύπτει ευθέως υποχρέωση θεώρησης
του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια αρχή, του εξουσιοδοτούντος το τρίτο
πρόσωπο επιτηδευµατία, για τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων,
πλην όµως ο αρµόδιος Προϊστάµενος ∆ΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν,
έχει το δικαίωµα να προβαίνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην επαλήθευση
των ατοµικών στοιχείων τόσο του εξουσιοδοτούντος όσο και του εξουσιοδοτηµένου,
στις περιπτώσεις που από πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα δηµιουργούνται
αµφισβητήσεις ή υπόνοιες ως προς τη γνησιότητα της εξουσιοδότησης ή τη
φορολογική ύπαρξη του εξουσιοδοτούντος.

177. 1114243/875/0015/22.2.2006
ΘΕΜΑ: Αρµόδιος προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση
φορολογικών στοιχείων.
Σε απάντηση της από 28-11-2005 αίτησή σας µε την οποία µας ρωτάτε εάν,
όταν υφίστανται για τις επιχειρήσεις σας αποφάσεις θεώρησης φορολογικών
στοιχείων κατά διάφορο τρόπο από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της έδρας, πρέπει
αυτές να γίνονται δεκτές και να ισχύουν κατά την θεώρηση από τον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος µε την προσκόµισή τους στο αντίστοιχο τµήµα
θεώρησης (της ∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), όπως ισχύει, αρµόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των
στοιχείων του επιτηδευµατία είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της έδρας και
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προκειµένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του υποκαταστήµατος, ο προϊστάµενος
∆.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήµατος.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της
έδρας του επιτηδευµατία µπορεί µε απόφασή του να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη
θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη µη θεώρησή τους, στις
περιπτώσεις που τηρούνται ή εκδίδονται µε µηχανογραφικό τρόπο, καθώς και στις
περιπτώσεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωµένα τα δεδοµένα
της συναλλαγής, µετά σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου επιθεωρητή.
3.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο µόνος ο οποίος έχει αρµοδιότητα για την
κατά διάφορο τρόπο θεώρηση βιβλίων και στοιχείων είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ.
της έδρας, µη παρεχοµένης της δυνατότητας, από τις κείµενες διατάξεις στον
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος για κατά διάφορο τρόπο θεώρηση
ούτε άµεσα, ούτε έµµεσα (δέσµευση του τελευταίου από απόφαση του προϊσταµένου
της ∆.Ο.Υ. της έδρας).

178. 1031592/254/0015/7/4/2006
ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
(π.δ. 186/1992).
1. Απαντώντας στο 7769/27-3-2006 έγγραφό σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τη θεώρηση των
βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευµατιών, πρώτη θεώρηση και επόµενες, δεν
απαιτείται η προσκόµιση της άδειας λειτουργίας ή εγκατάστασής τους.
2. Η ∆ιεύθυνση Μητρώου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη
φωτοτυπία της πιο πάνω αίτησης, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα
πλαίσια της αρµοδιότητάς της.

179. 1045737/360/0015/25.5.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων,
φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, µε χρόνο θεώρησης αυτών
µέχρι 31/12/1996.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος και σε συνέχεια του 1116780/903/0015/22.2.2006 εγγράφου µας, µε το
οποίο σας είχαµε διευκρινίσει ότι, στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει
υποχρέωση προσκόµισης για ακύρωση των θεωρηµένων και µη χρησιµοποιηµένων
φορολογικών στοιχείων, προκειµένου να αποκλειστεί η παράνοµη χρησιµοποίησή
τους, σας γνωρίζουµε συµπληρωµατικά µε το παρόν και τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997, όπως
ερµηνεύθηκαν µε την 1095661 /560/0015/ΠΟΛ. 1263/1997 εγκύκλιό µας, αναφορικά
µε τα στοιχεία τα οποία είχαν θεωρηθεί µέχρι 31/12/1996 και παρέµειναν
αχρησιµοποίητα µέχρι 31/12/1997 και τα οποία καθίσταντο από 1/1/1998 αυτοµάτως
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άκυρα στα χέρια των εκδοτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόµισή τους στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. για ακύρωση, αφορούσαν τη µη προσκόµισή τους κατά τη συγκεκριµένη
χρονική περίοδο και όχι τη µη προσκόµισή τους κατά τη διακοπή επιτηδεύµατος
(έγγραφά
µας
1082743/725/27.10.2004,
1094876/812/14.12.2004
και
1116780/903/22.2.2006) και κατά συνέπεια και η περίπτωση της µη προσκόµισης
των ως άνω στοιχείων για ακύρωση, επισύρει το πρόστιµο που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ. θ') του ν. 2523/1997.

180. 1044014/351/0015/7.6.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης θεωρηµένων αποδείξεων για τα
ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόµενες
εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, µε την οποία θέτετε το
ερώτηµα εάν ισχύουν οι διατάξεις της εγκυκλίου µε αριθµ. Α. 9934/ΠΟΛ.
197/23.6.1977 αναφορικά µε τα εκδιδόµενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από τις διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτωση β της εγκυκλίου διαταγής
Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, προκύπτει ότι οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ειδικά για τους κλάδους µεταφοράς αγαθών γενικώς
(εσωτερικού – εξωτερικού), προσωπικών ατυχηµάτων ταξιδιωτών και
χρηµαταποστολών υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα
ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων, τις παρεχόµενες εκπτώσεις επί των
ασφαλίστρων και για τις καταβαλλόµενες ασφαλιστικές αποζηµιώσεις θεωρηµένη
διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση
του ασφαλισµένου, ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το ποσό των
ασφαλίστρων ή των επιστρεφόµενων ασφαλίστρων ή της έκπτωσης επί των
ασφαλίστρων ή της καταβαλλόµενης ασφαλιστικής αποζηµίωσης, κατά περίπτωση.
Εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις σ΄ όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις συντάσσονται σε θεωρηµένα από τον Οικονοµικό Έφορο
(νυν Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.) έντυπα και περιλαµβάνουν τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές
και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, παρέλκει η έκδοση θεωρηµένων
αποδείξεων.
2.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 2 παρ.16 του ν.3052/2002 τροποποιήθηκε η περ. ζ΄
της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) καταργώντας τα πρόσθετα βιβλία
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από 1-1-2003, των οποίων η τήρηση σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1021001/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 υποχρέωνε, από 1-4-2000
(έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/2000) έως 31-12-2002 (έναρξη ισχύος των
συγκεκριµένων διατάξεων του ν.3052/2002 είναι 1-1-2003), τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις να εκδίδουν αθεώρητα όλα τα στοιχεία αξίας, στα οποία απεικονίζονταν
συναλλαγές που καταχωρούνταν στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία (εποµένως και τα
στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος), µε την απαραίτητη προϋπόθεση την
αναγραφή της αξίας και του αύξοντος αριθµού του εκδοθέντος παραστατικού
(απόδειξης ή συµβολαίου) στο πρόσθετο βιβλίο µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας
από την έκδοσή του (σχετ. έγγραφό µας 1098200/822/0015/9-11-2000).
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3.
Επίσης, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 οι επιτηδευµατίες, οι
οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά: α) ακαθάριστα
έσοδα άνω των 2.934.702 ευρώ και µέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτοµα και
άνω και β) ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ και µέσο όρο προσωπικού
(10) άτοµα και άνω απαλλάσσονται της θεώρησης, η µεν πρώτη κατηγορία για όλα
τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα
εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, η δε δεύτερη για όλα τα φορολογικά στοιχεία του
Κ.Β.Σ. πλην των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το
κοινό, εφόσον οι λιανικές αυτές πωλήσεις είναι πάνω από το 5% των συνολικών
εσόδων (σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1137/7.4.2000).
4.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, µετά την από
1-1-2003 κατάργηση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων τους της παρ.5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ., και για τους κλάδους µεταφοράς αγαθών, προσωπικών ατυχηµάτων
ταξιδιωτών και χρηµαταποστολών, υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση
για τα ασφάλιστρα κ.λ.π. θεωρηµένη διπλότυπη απόδειξη, της οποίας η έκδοση
παρέλκει, εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις των
παραπάνω περιπτώσεων συντάσσονται σε θεωρηµένα από τον Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.
έντυπα. Τα παραπάνω παραστατικά (συµβόλαια ή αποδείξεις) εκδίδονται αθεώρητα,
εάν η εταιρεία σας υπάγεται στις προαναφερόµενες περί αθεωρήτων διατάξεις της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
5.
Τέλος, οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 της εγκυκλίου
διαταγής
Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977 οι οποίες επίσης εξακολουθούν να
ισχύουν, ήτοι για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόµενες
εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων για τους λοιπούς κλάδους ασφαλίστρων, εκδίδονται
µη θεωρηµένες αποδείξεις, κατ’ εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων.
Επισηµαίνουµε ότι, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003 και των
προγενέστερων αυτής αποφάσεων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002, ΠΟΛ. 1304/2000,
ΠΟΛ. 1071/2000, ΠΟΛ. 1213/2000 και ΠΟΛ. 1105/1999), περί απαλλαγής από τη
θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισµένων κατηγοριών υποχρέων (µε τις
προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιες αποφάσεις ανά κατηγορία υποχρέων), έχουν
εφαρµογή µόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που για τα εκδιδόµενα φορολογικά
στοιχεία προβλέπεται η θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
Για τα στοιχεία που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης
δ της παραγράφου 6 της εγκυκλίου διαταγής ΠΟΛ. 176/1977 (αποδείξεις που
εκδίδονται για τα ασφάλιστρα, τις παρεχόµενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και
τις επιστροφές ασφαλίστρων για τους λοιπούς κλάδους, εκτός των αναφεροµένων
στην παράγραφο 4 του παρόντος), προβλέπεται η µη θεώρησή τους από τις
διατάξεις αυτές και κατά συνέπεια εξακολουθούν να εκδίδονται αθεώρητα χωρίς την
ένδειξη «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003», είτε εκδίδονται
χειρόγραφα είτε µηχανογραφικά, δεδοµένου ότι σε περίπτωση µηχανογραφικής
έκδοσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται και από τη σήµανση µε
µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 για τα εν
λόγω στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν και ορίζονται στην προαναφερόµενη
Εγκύκλιο.
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181. 1059171/468/0015/19.7.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης
επιχειρήσεων,
αχρησιµοποίητων
στοιχείων, για ακύρωση.

κατά τη διακοπή εργασιών
θεωρηµένων
φορολογικών

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, µε το οποίο ζητάτε να σας
πληροφορήσουµε εάν επιβάλλονται πρόστιµα στην περίπτωση κατά την οποία δεν
προσκοµίζονται για ακύρωση θεωρηµένα στοιχεία, κατά την εκπρόθεσµη διακοπή
εργασιών, συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.
1264/6.11.2000
και
έγγραφό
µας
1011014/60/0015/5.2.1999) προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει
περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα
φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή βιβλία.
2.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποχρέωση ακύρωσης µη
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων και εποµένως η επιβολή ή όχι
προστίµου σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν, υφίσταται σε κάθε περίπτωση
για τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία
ή βιβλία και ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των χρησιµοποιούµενων
στοιχείων ή βιβλίων.
3.
Ενόψει των ανωτέρω η περίπτωση µη προσκόµισης των ως άνω στοιχείων,
επισύρει το πρόστιµο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ.
θ’) του ν. 2523/1997.

182. 1059088/467/0015/26.10.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών µοτοσικλετών.
Με την από 23/6/2006 αίτησή σας και δεδοµένου, όπως αναφέρετε σ’ αυτή,
ότι ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών µοτοσυκλετών δεν υποχρεούται στην τήρηση
πρόσθετου βιβλίου εκπαιδευοµένων οδηγών, ζητάτε να σας γνωρίσουµε πώς θα
εκδίδονται οι Α.Π.Υ. για τις αµοιβές του από τη διενέργεια των θεωρητικών και των
πρακτικών µαθηµάτων.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων τηρεί για κάθε
εκπαιδευτικό αυτοκίνητο βιβλίο εκπαιδευοµένων οδηγών, στο οποίο καταχωρεί το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του εκπαιδευοµένου, το ποσό της αµοιβής που
συµφωνείται, τη χρονολογία και την ώρα έναρξης και λήξης κάθε µαθήµατος.
Ανάλογη υποχρέωση έχει και για την παράστασή του κατά την εξέταση των
υποψηφίων οδηγών. Το βιβλίο τηρείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος ή της εξέτασης.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής παιδικού σταθµού, εκπαιδευτηρίου,
σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης
επιχείρησης ή οργανισµού µε χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελµατικής κατάρτισης
τηρεί και µητρώο µαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση
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των µαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που
συµφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των µεταφορικών και των
λοιπών δικαιωµάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
3.
Επίσης στην παράγραφο 2 της 1016306/133/0015/ΠΟΛ. 1053/14.2.2000
διαταγής µας αναφέρεται ότι οι σχολές υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, για τη
θεωρητική εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους στους υποψήφιους
οδηγούς, υποχρεούνται να τηρούν µητρώο µαθητών κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, καθόσον η θεωρητική αυτή
εκπαίδευση έχει χαρακτήρα διδακτικό.
4.
Από το συνδυασµό όσων προαναφέρονται συνάγεται ότι οι εκπαιδευτές
υποψήφιων οδηγών µοτοσικλετών δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο
εκπαιδευοµένων οδηγών για κάθε µοτοσικλέτα που χρησιµοποιούν για την
εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ. Αντίθετα για τα θεωρητικά µαθήµατα που κάνουν στις
εγκαταστάσεις τους στους εν λόγω υποψήφιους οδηγούς υποχρεούνται να τηρούν
µητρώο µαθητών κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος.
5.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και
1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται από τη σήµανση µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ για τα µηχανογραφικά
εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και από τη θεώρηση για τα φορολογικά στοιχεία
αξίας αντίστοιχα, που απεικονίζουν συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτά,
ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά.
6.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον για τα πρακτικά µαθήµατα υποψήφιων οδηγών
µοτοσυκλετών δεν τηρείται το πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 10
Α.Π.Υ. για την αµοιβή σας,
του Κ.Β.Σ. , πρέπει να εκδίδονται θεωρηµένες
δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες πρακτικής εκπαίδευσης παρέχονται εκτός της κύριας
επαγγελµατικής σας εγκατάστασης, στις οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται
διακεκριµένα και η αµοιβή που λαµβάνετε για τα θεωρητικά µαθήµατα, µε την
προϋπόθεση ότι θα καταχωρείτε τον α/α και την αξία των Α.Π.Υ. αυτών στο
πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 που τηρείτε για τα θεωρητικά
µαθήµατα, µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από αυτήν που εκδίδονται.
Αυτονόητο είναι σε περίπτωση που παρασχεθούν µόνο θεωρητικά µαθήµατα
χωρίς την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης οι Α.Π.Υ. για τα µαθήµατα αυτά εκδίδονται
αθεώρητες βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και σε περίπτωση
που παρασχεθούν µόνο πρακτικά εκδίδονται θεωρηµένες, δεδοµένου ότι για την
παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελµατικών εγκαταστάσεων δεν υφίσταται
υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ ή Η/Υ για την έκδοσή τους.

183. 1072168/987/0015/28/12/2006
ΘΕΜΑ: Κτηµατοµεσίτες – Φορολογικές υποχρεώσεις.
Απαντώντας στην από 4/8/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα σας
πληροφορούµε τα εξής:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) ορίζεται, ότι ο µεσίτης αστικών συµβάσεων, αγοράς ή
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο
οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εντολέα,
τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την
περιοχή, τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη
συµφωνούµενη αµοιβή. Επίσης µε την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η
χρονολογία, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του
αντισυµβαλλόµενου.
2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και
1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται από τη σήµανση µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για τα
µηχανογραφικά εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και από τη θεώρηση για τα
φορολογικά στοιχεία αξίας αντίστοιχα, που απεικονίζουν συναλλαγές που
καταχωρούνται σε αυτά, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή
µηχανογραφικά και κατά συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις τίθενται επί αυτών
εντύπως ή µε σφραγίδα η φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
55 του ν. 2238/1994, δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και
λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά
ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά
και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για
την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προµήθειες,
µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια
αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού
στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την
καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι η αµοιβή (µεσιτεία) που
καταβάλλει ανώνυµη εταιρεία (τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ’ κατηγορίας) σε
κτηµατοµεσίτη για την διαµεσολάβησή του στην πραγµατοποίηση πράξεων αγοράς ή
πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή
20%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε.,
καθόσον δεν προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών
από τον δικαιούχο της αµοιβής αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 20 - Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
(συγκεντρωτικές καταστάσεις).

184. 1030609/244/0015/14.4.2006
ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυµβαλλοµένων στις
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµηθευτών.
Σε απάντηση της από 23.3.2006 αίτησής σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος και ειδικότερα για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις της
λανθασµένης αναγραφής του Α.Φ.Μ. των αντισυµβαλλοµένων, σας γνωρίζουµε τα
εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992), στις καταστάσεις πελατών – προµηθευτών καταχωρείται, µεταξύ
άλλων και ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσοµένων µε τον υπόχρεο σε υποβολή τους.
Ο Α.Φ.Μ. του κάθε επιτηδευµατία αποτελεί το µοναδικό στοιχείο ταυτότητας
µε τον οποίο επιτυγχάνεται η µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των
δεδοµένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
2.
Η αναβάθµιση του φορολογικού συστήµατος περιλαµβάνει την αξιοποίηση
στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η ακρίβεια του
περιεχοµένου των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προµηθευτών που
υποβάλλονται, αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού, ο
οποίος, όπως είναι αυτονόητο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε περίπτωση
λανθασµένης αναγραφής του Α.Φ.Μ. των αντισυµβαλλοµένων. Η διαδικασία
υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων λειτουργεί αποτρεπτικά και
αποθαρρύνει εκτός των άλλων τη µη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων στα
τηρούµενα βιβλία των επιτηδευµατιών, αφού αυτό εύκολα µπορεί να εντοπισθεί, µετά
την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων.
3.
Περαιτέρω, για κάθε παράβαση των διατάξεων του ΚΒΣ, όπως και αυτή της
λανθασµένης αναγραφής ή της µη αναγραφής του ΑΦΜ των αντισυµβαλλοµένων
στις καταστάσεις πελατών – προµηθευτών, προβλέπεται η επιβολή προστίµου, που
σκοπό έχει τον πειθαναγκασµό των παραβατών να συµµορφωθούν µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα αυτό. Το πρόστιµο είναι κύρωση
διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά
αρκεί η διαπίστωση της παράβασης. Εξάλλου, σκοπός του προστίµου εν
προκειµένω δεν είναι µόνο η τιµωρία του παραβάτη, αλλά και η αποτροπή, τόσο του
ίδιου από επανάληψη της παράβασης, όσο και των λοιπών επιτηδευµατιών από
τυχόν διάπραξή της.
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185. 1121094/946/0015/20.4.200
ΘΕΜΑ: Υποβολή ή µη της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20
του Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε
τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών.
Σε απάντηση της από 21.12.2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύει, δεν
υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού οι επιτηδευµατίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού για τους τόκους και τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή
λαµβάνουν από αυτές καθώς και για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις
που χορηγούν και κατά συνέπεια δεν υποχρεούνται (οι επιτηδευµατίες) στην
υποβολή της κατάστασης προµηθευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και για τις
προµήθειες που καταβάλλουν για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε
κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών.

186. 1039831/23/0015/20.4.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την απαλλαγή του κλάδου των εκµεταλλευτών Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ)
από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της
παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
Απαντώντας στην από 29.3.2006 αίτησή σας, η οποία µας διαβιβάστηκε από
το γραφείο του κου Υφυπουργού µε το υπ΄ αρ. 1383/31.3.2006 έγγραφο, µε την
οποία ζητάτε την απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής
συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
και περαιτέρω ρωτάτε για τον τρόπο καταχώρησης στις εν λόγω καταστάσεις των
τιµολογίων στην περίπτωση της συνιδιοκτησίας, σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όλοι οι
επιτηδευµατίες καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κώδικα υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για
τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής των ως άνω
τριπλότυπων καταστάσεων καταλαµβάνει όλους τους επιτηδευµατίες και τα
πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του Κ.B.Σ. ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
από άλλες διατάξεις του ίδιου Κώδικα ορισµένες κατηγορίες απαλλάσσονται από την
τήρηση φορολογικών βιβλίων.
2.
Με την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή µε την υποβολή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη µηχανογραφική τους επεξεργασία
επιτυγχάνεται αφ΄ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων
(απόκρυψη συναλλαγών) και αφ΄ ετέρου ο εντοπισµός τέτοιων περιπτώσεων. Η
διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων λειτουργεί αποτρεπτικά και
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αποθαρρύνει την µη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων στα τηρούµενα βιβλία των
επιτηδευµατιών, αφού αυτό εύκολα θα µπορεί να εντοπισθεί, µετά την επεξεργασία
των υποβληθέντων στοιχείων.
3.
Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφά µας Σ2821/72β16235 π.ε./5.2.1987, 1071078/500/25.9.2002) στην περίπτωση αγοράς αγαθού ή
λήψης υπηρεσιών από περισσότερους αγοραστές, προκειµένου να διευκολυνθούν οι
συναλλασσόµενοι (πωλητής και αγοραστές) στην εµφάνιση της σχετικής πράξης στα
τηρούµενα βιβλία καθώς και στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών- προµηθευτών, µπορεί να εκδίδονται περισσότερα από ένα τιµολόγια,
δηλαδή από ένα στο όνοµα του κάθε αγοραστή. Αξία του κάθε τιµολογίου που θα
εκδοθεί κατά τα ανωτέρω είναι η συνολική αξία του αγαθού ή της υπηρεσίας επί το
ποσοστό συµµετοχής του κάθε αγοραστή. Στο κάθε τιµολόγιο θα αναγράφονται και
τα πλήρη στοιχεία των συνιδιοκτητών καθώς επίσης και ο αριθµός των αντίστοιχων
τιµολογίων που εκδόθηκαν στο όνοµα αυτών.
4. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 2 και της
παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι όλοι οι επιτηδευµατίες, ανεξάρτητα
από το εάν τηρούν βιβλία ή όχι, διαφυλάσσουν τα στοιχεία που εκδίδουν και
λαµβάνουν στον προβλεπόµενο από τις διατάξεις αυτές χρόνο.
5.
Εν όψει των ανωτέρω, και οι εκµεταλλευτές Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ) υποχρεούνται στην
υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προµηθευτών του άρθρου
20 του Κ.Β.Σ., δεδοµένου ότι έχουν την ιδιότητα του επιτηδευµατία, αφενός για τα
φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδώσει (π.χ. τιµολόγια παροχής υπηρεσιών
για διαρκείς µισθώσεις βάσει σύµβασης ή για διαφηµιστική προβολή µέσω του
οχήµατός τους) και αφετέρου για τα παραστατικά δαπανών που έχουν λάβει,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρούν φορολογικά βιβλία. Στην περίπτωση δε
της αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από κοινού (συνιδιοκτησία), εφαρµογή
έχουν τα αναφερθέντα ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος, συνεπώς κάθε
συνιδιοκτήτης λαµβάνει το δικό του τιµολόγιο. Τα τιµολόγια και οι υποβληθείσες
καταστάσεις φυλλάσσονται για το χρόνο που προβλέπεται από τις φορολογικές
διατάξεις.
6. Ως εκ τούτου, τυχόν απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής
συγκεντρωτικών καταστάσεων, πέραν του ότι στερείται νοµικού ερείσµατος, θα
συνιστούσε αντισυνταγµατική, άνιση µεταχείριση των φορολογουµένων και θα έδινε
το έναυσµα σε διάφορους άλλους κλάδους να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήµατα,
αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de facto κατάργηση της υποχρέωσης
και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Είµαστε στη διάθεσή σας πάντοτε για κάθε διευκρίνιση και αντιµετώπιση
θεµάτων που ανακύπτουν για τα µέλη σας σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
του Κ.Β.Σ.

187. 1011704/82/0015/10.5.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ.1α) του
Κ.Β.Σ.
Σε απάντηση της από 31-1-2006 αίτησής σας, µε την οποία ερωτάτε εάν οι
Ιεροί Ναοί (Ν.Π.∆.∆.) για τα ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων τους που
καταβάλλουν, µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας τους, στις Ιερές Μητροπόλεις που

- 223 -

υπάγονται, καθώς και στην Εκκλησία της Ελλάδος, για τα οποία (ποσά) εκδίδουν
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, είναι υπόχρεοι στην υποβολή των συγκεντρωτικών
καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τις ανωτέρω πράξεις, καθώς
επίσης και εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των ως άνω καταστάσεων για
υποτροφίες σε διάφορα πρόσωπα ή βοηθήµατα σε απόρους, που καταβάλλονται
από εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/92), όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 3/1992, οι επιτηδευµατίες καθώς
και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού
υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για τις
συναλλαγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων, µε σκοπό την διασταύρωση των φορολογικών
στοιχείων εσόδων και δαπανών και τον έλεγχο της καταχώρησής τους στα βιβλία
των επιχειρήσεων.
2.
Με την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή µε την υποβολή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη µηχανογραφική τους επεξεργασία
επιτυγχάνεται, αφ΄ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφ΄
ετέρου ο εντοπισµός τέτοιων περιπτώσεων.
3.
Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως
άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους για τη διασταύρωση
συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δηλαδή έχουν εκδοθεί ή ληφθεί
φορολογικά στοιχεία από πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία.
Εξαιρετικά, κατάσταση πελατών (πέραν των προµηθευτών για τα φορολογικά
στοιχεία που έχουν λάβει) υποβάλλουν και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2
του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.) στην περίπτωση που τυχόν, κατά ρητή
διατύπωση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εκδώσουν Τιµολόγια
Πώλησης ή Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών, καθώς επίσης (κατάσταση πελατών) και
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. σε περίπτωση που εκδώσουν Τιµολόγια
πώλησης ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊστάµενου ∆.Ο.Υ., βάσει των
διατάξεων του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.
Κατά συνέπεια, οι καταβολές ποσοστών επί των εισπράξεων των Ιερών Ναών
προς τις Ιερές Μητροπόλεις και την Εκκλησία της Ελλάδος, για τις οποίες εκδίδονται
τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, που µνηµονεύετε στη σχετική αίτησή σας, δεν
συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), αλλά ούτε και οι υποτροφίες που χορηγούνται ή τα
βοηθήµατα σε απόρους, που καταβάλλονται από εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον δεν εκδίδονται γι΄ αυτά φορολογικά στοιχεία
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ΄ εξουσιοδότησή του, αλλά από άλλες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των εν
λόγω νοµικών προσώπων και ως πράξεις δεν πληρούν τα εννοιολογικά στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόµενου άρθρου και Κώδικα, για να
υποβάλλονται για διασταύρωση.
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Τέλος, αυτονόητο είναι ότι για συναλλαγές που πραγµατοποιούν τα ανωτέρω
πρόσωπα (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών κ.λ.π.) υποβάλλουν τα στοιχεία που
εκδόθηκαν προς αυτά από τους προµηθευτές τους µε τη συγκεντρωτική κατάσταση
προµηθευτών.

188. 1050945/390/0015/13.6.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ερωτάτε ποιές
αξίες της εκκαθάρισης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 7 και 8
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών και προµηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:
α) Από τον εντολέα πωλητή και τον αντιπρόσωπο που εκδίδει εκκαθάριση
πωλήσεων και
β) Από τον εντολέα αγοραστή και τον αντιπρόσωπο που εκδίδει εκκαθάριση
αγορών, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Η εκκαθάριση των παρ. 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. είναι φορολογικό
στοιχείο αξίας αθεώρητο και διακανονίζονται µε αυτήν οι σχέσεις στις περιπτώσεις:
α) πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτου,
β) επεξεργασία για λογαριασµό τρίτου,
γ) αγορά αγαθών για λογαριασµό τρίτου και
δ) λήψης υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτου.
Η εκκαθάριση στην ουσία είναι ένα τιµολόγιο, στο οποίο, εκτός της αµοιβής
του αντιπροσώπου, του επεξεργαστή (φασονίστα), αναγράφονται και άλλα δεδοµένα.
Συνεπώς, εφόσον εκδίδεται εκκαθάριση, δεν απαιτείται η έκδοση και
ιδιαίτερου τιµολογίου για την αµοιβή, η οποία πρέπει να απεικονίζεται στην
εκκαθάριση.
2.
Περαιτέρω διευκρινίστηκε (έγγραφό µας 10423569/49/0015 Β’/18.4.95) ότι ο
αντιπρόσωπος, ως εκδότης των φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις που
πραγµατοποιεί για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου (εντολέα), είναι ο άµεσα
συναλλασσόµενος µε τους αγοραστές των αγαθών του εντολέα και ως εκ τούτου
διαθέτει τα δεδοµένα που πρέπει να αναγραφούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις,
όπως ονοµατεπώνυµο πελάτη, αξία συναλλαγής ΑΦΜ κ.λ.π. και κατά συνέπεια οι
καταστάσεις στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται ως εξής:
α)
ο αντιπρόσωπος θα συµπεριλάβει στη συγκεντρωτική κατάσταση
πελατών τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές που
πραγµατοποίησε για λογαριασµό του εντολέα (τρίτου) καθώς και το ποσό της
προµήθειας που θα του καταβάλλει ο εντολέας, µε βάση τις εκκαθαρίσεις που
εξέδωσε προς αυτόν και
β)
ο εντολέας θα συµπεριλάβει στην συγκεντρωτική κατάσταση
προµηθευτών µόνο την προµήθεια, που έχει κατά τ’ ανωτέρω, καταβάλλει στον
αντιπρόσωπο.
3.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή των προαναφεροµένων, υποβάλλονται και οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµηθευτών στην περίπτωση της αγοράς
αγαθών για λογαριασµό τρίτου.
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189. 1028297/225/0015/10.7.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε
τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών.
Σε απάντηση της από 16.3.2005 αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύει, δεν
υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού οι επιτηδευµατίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού για τους τόκους και τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή
λαµβάνουν από αυτές καθώς και για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις
που χορηγούν και κατά συνέπεια δεν υποχρεούνται (οι επιτηδευµατίες) στην
υποβολή της κατάστασης προµηθευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και για τις
προµήθειες που καταβάλλουν για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε
κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών.

190. 1073967/578/0015/10.8.2006
ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη – Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Από τo µε ηµεροµηνία 8/3/2006 υπόµνηµά σας, που περιήλθε στη ∆/νσή µας
από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και τα όσα προφορικά µας αναπτύξατε στη
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µαζί σας στα γραφεία της Υπηρεσίας µας
προκύπτει ότι λόγω σύγχυσης που επικρατεί στις ∆.Ο.Υ. ως προς την ιδιότητα του
εφηµεριδοπώλη σε σχέση µε τους νόµους που ισχύουν για το επάγγελµα αυτό έχει
προκληθεί µια σειρά προβληµάτων, κυρίως για τον Κ.Α.∆., την υποβολή
συγκεντρωτικών καταστάσεων προµηθευτών – πελατών, ακόµη και την απαλλαγή
του κλάδου σας από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., που χρήζουν
άµεσης επίλυσης.
Ειδικότερα ζητάτε: α) να διευκρινισθεί ότι ο εφηµεριδοπώλης δεν είναι
υποπράκτορας και ότι η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων αφορά στους
εφηµεριδοπώλες, µε αναδροµική ισχύ των ανωτέρω από το 1993, ώστε να
επιλυθούν όλες οι διαφορές που έχουν προκύψει µεταξύ εφηµεριδοπωλών και
αρµοδίων ∆.Ο.Υ. τα τελευταία χρόνια και β) να αποσαφηνισθεί αν υποχρεούνται οι
εφηµεριδοπώλες στην υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών και αν ναι,
τότε ποιος θα την υποβάλλει από κάθε οµάδα, ποιές θεωρούνται επίσηµες
εκκαθαρίσεις και πώς θα επιλυθεί το πρόβληµα υποβολής των τιµολογίων
εφηµεριδοπωλών προς Υπηρεσίες.
Ακόµη, εφόσον προκύψει υποχρέωση, να µη θεωρηθεί σκόπιµη παράλειψη η
µη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών τα προηγούµενα χρόνια και να
µην επιβληθούν πρόστιµα.
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Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ειδικά, ανεξάρτητα από το ύψος
των ακαθάριστων εσόδων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων οι πράκτορες
κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή) µόνο για τη
δραστηριότητα αυτή, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 και της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος
Κώδικα, καθώς και οι εφηµεριδοπώλες (υποπράκτορες εφηµερίδων και περιοδικών).
2. Για την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, οι οποίες ισχύουν πριν από το
1993 (σχετ. ΑΥΟ 1115278/842/0015/ΠΟΛ.1292/8.9.1993 (ΦΕΚ 728 Β’),
ν.2214/1994, άρθρο 43§35 (ΦΕΚ 73 Α’), π.δ. 134/1996, άρθρο 2§3 (ΦΕΚ 105 Α’),
εγκύκλιος 1082121/391/ΠΟΛ.1206/ 17.7.1996, ν. 2703/1999, άρθρο 26 (ΦΕΚ 72 Α’)),
ως εφηµεριδοπώλες νοούνται οι επιτηδευµατίες που συµβάλλονται µε Πρακτορεία
Εφηµερίδων ή µε τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις, Περιοδικών και κάθε φύσης
εντύπων και αναλαµβάνουν έναντι προµήθειας την πώληση σε ορισµένη τιµή των
ειδών αυτών στο αναγνωστικό κοινό είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω τρίτων
επιτηδευµατιών, προς τους οποίους αποστέλλουν τα εν λόγω είδη (εκµεταλλευτές
περιπτέρων, καταστήµατα ψιλικών κ.λ.π.). Εποµένως οι εφηµεριδοπώλες µέλη της
Ένωσής σας, οι οποίοι ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα, απαλλάσσονται από
την τήρηση βιβλίων κατ΄ εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
3.
Όσον αφορά το θέµα των εκδιδόµενων εκκαθαρίσεων και την
υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προµηθευτών του
άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τους εφηµεριδοπώλες, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
Ι.
Με
τις
περιπτώσεις
α’,
β’,
δ’
και
ε’
της
Α.Υ.Ο.
1115278/842/0015Α/ΠΟΛ. 1292/8.9.93, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
την Α.Υ.Ο.Ο. 1090797/684/0015/ΠΟΛ. 1249/11.11.02 ορίζονται ως εξής:
«α) Για τις εφηµερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισµένη τιµή και
διακινούνται είτε µέσω πρακτορείων είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς
τρίτους (υποπράκτορες, εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λ.π.), προκειµένου να
πωληθούν για λογαριασµό των αποστολέων έναντι προµηθείας, εκδίδονται οι
εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγ. 7) του
ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά
περίπτωση, και όχι από τους τρίτους.
β) Για τις εφηµερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισµένη τιµή και
αποστέλλονται περαιτέρω από τους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) προς τρίτους
(εκµεταλλευτές περιπτέρων, καταστηµάτων ψιλικών και λοιπά σηµεία λιανικώς
πώλησης), προκειµένου να πωληθούν για λογαριασµό των υποπρακτόρων έναντι
προµηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 12 (παραγρ. 7) του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τους υποπράκτορες
(εφηµεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λ.π.), µια
φορά το χρόνο, το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου, που
αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προµήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες
διατάξεις του ΚΒΣ.
δ) Για την πώληση εφηµερίδων και περιοδικών σε ορισµένη τιµή, που
προορίζονται να πωληθούν λιανικώς από οργανωµένες αλυσίδες καταστηµάτων και
παραδίδονται από τα κεντρικά πρακτορεία στους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες)
για να διακινηθούν προς τα σηµεία αυτά, παρέχεται η δυνατότητα αντί της έκδοσης
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εκκαθαρίσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση β’, να εκδίδονται
µηνιαίες εκκαθαρίσεις από τα κεντρικά πρακτορεία προς τα ως άνω σηµεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφος 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992). Προς τους υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) µέσω των οποίων γίνεται η
διακίνηση κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται άλλη εκκαθάριση, σύµφωνα επίσης µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ., η οποία συµπεριλαµβάνει τα ίδια
αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων, µε επιπλέον αναγραφή του αριθµού της αντίστοιχης
εκκαθάρισης προς το σηµείο πώλησης και µε την οποία θα αποδίδεται σ’ αυτούς, η
συµφωνηθείσα προµήθεια που τους αναλογεί. Για τις πωλήσεις εφηµερίδων και
περιοδικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκδίδονται τα στοιχεία διακίνησης που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), προς και
από τα σηµεία πώλησης. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, κατά τη
πώληση των εφηµερίδων και περιοδικών, µπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης,
τουλάχιστον µία ανά ηµέρα, µε το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασµό
του εντολέα – κεντρικού πρακτορείου, µη αποκλειοµένης της έκδοσης απόδειξης
λιανικής πώλησης ανά περίπτωση.»
ε) Οι εκδίδοντες εκκαθαρίσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α,
β και δ της παραγράφου αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για
διασταύρωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).»
Σηµειώνεται ότι το στοιχείο της εκκαθάρισης που προβλέπεται στην παρ. 7
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. εκδίδεται στο τέλος κάθε µήνα και µέχρι τη δέκατη ηµέρα
του επόµενου µήνα και µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του
προηγούµενου µήνα.
ΙΙ. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας
1024664/196/0015/10.4.2006), στην περίπτωση που γίνεται πώληση εφηµερίδων ή
περιοδικών από τον εφηµεριδοπώλη προς επιτηδευµατία – τελικό αγοραστή/
καταναλωτή, δεν έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα ανωτέρω και κατά συνέπεια το
προσήκον εκδιδόµενο στοιχείο είναι το τιµολόγιο πώλησης του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ..
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου
12.2.4. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, εφόσον πρόκειται για συνδροµή σε
εφηµερίδες ή περιοδικά µπορεί να εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης,
Τα εκδιδόµενα σε αυτές τις περιπτώσεις στοιχεία (τιµολόγια και αποδείξεις
είσπραξης) δεν αποτελούν παραστατικά εσόδου για τον εκδότη εφηµεριδοπώλη και
καταχωρούνται στα βιβλία σε ιδιαίτερη στήλη για την παρακολούθηση άλλων
υποχρεώσεων.
4.
Από τα προαναφερθέντα και ειδικότερα από τη ρητή διατύπωση της περίπτ. ε΄
της ανωτέρω Α.Υ.Ο. προκύπτει ότι οι εφηµεριδοπώλες υποβάλλουν καταστάσεις
πελατών και προµηθευτών. Στην κατάσταση πελατών συµπεριλαµβάνονται οι
αµοιβές (προµήθειες) που λαµβάνουν οι εφηµεριδοπώλες από τα πρακτορεία τύπου
ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, όπως αυτές (προµήθειες) εµφανίζονται στις
εκκαθαρίσεις, καθώς και τυχόν τιµολόγια που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους τους
εφηµεριδοπώλες προς επιτηδευµατίες, εκτός εάν πρόκειται για συνδροµές οι οποίες
δεν περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (εξαίρεση προβλεπόµενη
στην εγκύκλιο 1076242/524/ΠΟΛ 1163/30.6.1994). Στην κατάσταση προµηθευτών
συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές (προµήθειες) που καταβάλλουν οι εφηµεριδοπώλες
σε τρίτους - πωλητές τύπου, οι οποίες επίσης εµφανίζονται σε εκκαθαρίσεις, καθώς
και άλλα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδοθεί προς τους εφηµεριδοπώλες
από τους προµηθευτές τους (π.χ. αγορά εξοπλισµού τους κ.λ.π.).
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5.
Τέλος, τυχόν απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής
συγκεντρωτικών καταστάσεων, πέραν του ότι στερείται νοµικού ερείσµατος, θα
συνιστούσε αντισυνταγµατική, άνιση µεταχείριση των φορολογουµένων και θα έδινε
το έναυσµα σε διάφορους άλλους κλάδους να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήµατα,
αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de facto κατάργηση της υποχρέωσης
και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία σε
θέµατα που σας απασχολούν.

191. 1083248/652/0015/19.9.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου για είσπραξη επιστρεφόµενου ΦΠΑ – Υποβολή
συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που απεστάλη στην Υπηρεσία µας µε το
αριθ. 1063569/5932/1119/Α0014/25.8.2006 έγγραφο της ∆/νσης ΦΠΑ και σε ότι
αφορά τα θέµατα αρµοδιότητάς µας σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992),
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 20.2 της ερµην. εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/1992
ο επιτηδευµατίας, το ∆ηµόσιο και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο µη επιτηδευµατίας, οι
επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες
αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί υποβάλλουν για µηχανογραφική επεξεργασία
και διασταύρωση πληροφοριών τριπλότυπες καταστάσεις µε τις συναλλαγές που
πραγµατοποίησαν κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την επαγγελµατική
τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές εµπορευσίµων
και παγίων αγαθών και λήψη υπηρεσιών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων,
οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.
2.
Με την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή µε την υποβολή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη µηχανογραφική τους επεξεργασία
επιτυγχάνεται, αφ’ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφ’
ετέρου ο εντοπισµός τέτοιων περιπτώσεων.
3.
Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως
άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους, για τη διασταύρωση
συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια τα ποσά του
επιστρεφοµένου ΦΠΑ για τα οποία εκδίδονται τιµολόγια, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) δεν συµπεριλαµβάνονται στις
συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ως άνω Κώδικα καθόσον
η ανωτέρω συναλλαγή (επιστροφή ΦΠΑ) δε πληρεί τα εννοιολογικά στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόµενου άρθρου και Κώδικα, για να
υποβάλλεται για διασταύρωση.
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192. 1079993/628/0015/3.10.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιµολογίων
συγκεντρωτικών καταστάσεων.

για

Φ.Π.Α.

–

Υποβολή

Με την ανωτέρω σχετική αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι ναυτιλιακές εταιρείες
που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. (καθώς και άλλοι επιτηδευµατίες που εµπίπτουν
στην απαλλαγή αυτή), συνήθως τιµολογούνται από τους προµηθευτές τους µε
Φ.Π.Α. και στη συνέχεια µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών απαλλαγής
λαµβάνουν πιστωτικό τιµολόγιο το οποίο δεν περιέχει αξία αλλά µόνο Φ.Π.Α.,
προκειµένου να τύχουν της εν λόγω απαλλαγής και ρωτάτε εάν συµπεριλαµβάνονται
στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992), τα πιστωτικά αυτά τιµολόγια. Σε σχέση µε το ερώτηµά σας, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α’ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992),
σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στην παρ. 20.2 της ερµηνευτικής εγκυκλίου
3/1992 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευµατίας, το ∆ηµόσιο και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο µη
επιτηδευµατίας, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί υποβάλλουν για
µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών τριπλότυπες
καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος, για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του
σκοπού τους, από αγορές εµπορευσίµων και παγίων αγαθών και λήψη υπηρεσιών,
από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή
είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων
δικαιωµάτων.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο.
1034280/271/ΠΟΛ. 1056/0015/5.4.2006 (ΦΕΚ 464/Β’), στις συγκεντρωτικές
καταστάσεις της παραγράφου 1α’ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών,
προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων), αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόµη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από
τον αγοραστή και εµπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή µη επιβαρύνσεις.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων, τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται µόνον
µε ποσά Φ.Π.Α. (στις περιπτώσεις βέβαια που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., προβλέπεται ρητά η έκδοσής τους από τις διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α. ή από σχετικές µ’ αυτόν αποφάσεις) δεν συµπεριλαµβάνονται στις
συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1α’ του άρθρου 20. Άλλωστε και τα αρχικά
τιµολόγια των προµηθευτών για τις συναλλαγές στις οποίες και αναφέρονται τα
πιστωτικά τιµολόγια, υποβάλλονται µε την καθαρή τους αξία, χωρίς τον Φ.Π.Α.

193. 1090329/728/0015/19.10.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του
Κ.Β.Σ.
Σε απάντηση της από 13/10/2006 αίτησής σας, µε την οποία ερωτάτε εάν
υπάρχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών, προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων), για τις
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αποδείξεις είσπραξης δωρεών που εκδίδονται από Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς χαρακτήρα,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/92), όπως ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 3/1992, οι επιτηδευµατίες καθώς
και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού
υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για τις
συναλλαγές που πραγµατοποίησαν το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων, µε σκοπό την διασταύρωση των φορολογικών
στοιχείων εσόδων και δαπανών και τον έλεγχο της καταχώρησής τους στα βιβλία
των επιχειρήσεων.
2.
Με την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή µε την υποβολή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη µηχανογραφική τους επεξεργασία
επιτυγχάνεται, αφ΄ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφ΄
ετέρου ο εντοπισµός τέτοιων περιπτώσεων.
3.
Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως
άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους, για τη διασταύρωση
συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δηλαδή έχουν εκδοθεί ή ληφθεί
φορολογικά στοιχεία από πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία ή την
αποκτά από τη διενέργεια συγκεκριµένης πράξης. Εξαιρετικά, κατάσταση πελατών
(πέραν των προµηθευτών για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει) υποβάλλουν
και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.) στην
περίπτωση που τυχόν, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
2 του Κ.Β.Σ., εκδώσουν Τιµολόγια Πώλησης ή Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών,
καθώς επίσης (κατάσταση πελατών) και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
σε περίπτωση που εκδώσουν Τιµολόγια πώλησης ύστερα από σχετική απόφαση του
Προϊστάµενου ∆.Ο.Υ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.
Κατά συνέπεια δεν περιλαµβάνονται – καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές
καταστάσεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), οι δωρεές που
καταβάλλονται σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον δεν
εκδίδονται γι’ αυτές φορολογικά στοιχεία προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
ή από αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του στα πλαίσια άσκησης
επιχειρηµατικής δραστηριότητα, αλλά εκδίδονται άλλα έγγραφα προβλεπόµενα από
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των εν λόγω νοµικών προσώπων (π.χ.
αποδείξεις ή γραµµάτια είσπραξης κ.λ.π.), και ως πράξεις δεν πληρούν τα
εννοιολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόµενου
άρθρου και νοµοθετήµατος, για να υποβάλλονται για διασταύρωση.
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194. 1083956/667/0015/31.10.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων
πιστωτικών τιµολογίων.
Απαντώντας στην από 25-9-2006 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν
πρέπει και µε ποιο τρόπο να υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των
πιστωτικών τιµολογίων από τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές εταιρείες, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133390/1104/0015/ΠΟΛ.1102/16-31993 περί της έκδοσης ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων,
όπως
ερµηνεύτηκαν
µε
τις
παρ.
4
και
6
της
εγκυκλίου
1069783/456/0015/ΠΟΛ.1216/9-6-1993, σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ή
των πωληθεισών µαζί µ’ αυτό υπηρεσιών εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο µε
περιεχόµενο αντίστοιχο της απόδειξης πώλησης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η πώληση που
ακυρώνεται έχει γίνει σε επιτηδευµατία ή σε ιδιώτη πελάτη. Ως αξία αναγράφεται στο
πιστωτικό τιµολόγιο το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη, λόγω της ακύρωσης.
Για τα πιστωτικά τιµολόγια που έχουν εκδοθεί προς επιτηδευµατίες θα
υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20
του Κ.Β.Σ. Για την χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης από τους πράκτορες και τα
ταξιδιωτικά γραφεία στους πελάτες τους επιτηδευµατίες, επί της αξίας πωλήσεως σ’
αυτούς εισιτηρίων και άλλων ενδεχοµένως υπηρεσιών, εκδίδεται από αυτούς το
πιστωτικό τιµολόγιο της παρ. 13 ου άρθρου 12. Για τα πιστωτικά αυτά τιµολόγια
υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκδότες τους, ιδιαίτερες συγκεντρωτικές
καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., µη επιτρεποµένου
του συµψηφισµού της αξίας τους µε την αξία χρεωστικών τιµολογίων του ίδιου
πελάτη.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/Β’)
καθιερώθηκε η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προµηθευτών
και πιστωτικών υπολοίπων (πελατών - προµηθευτών) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω
διαδικτύου (TAXISnet).
3.
Ενόψει των ανωτέρω,. οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των πιστωτικών
τιµολογίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1102/16-3-1993
υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. χειρόγραφα, εφόσον δεν προβλέπεται η
υποβολή τους µέσω της ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
Η ∆/νση Εφαρµογών (∆30) του ΚΕΠΥΟ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν
µαζί µε αντίγραφο της αίτησης, παρακαλείται να απαντήσει στην ενδιαφερόµενη
επιχείρηση
εάν µπορούν να υποβληθούν οι ως άνω καταστάσεις σε
ηλεκτροµαγνητικό µέσο (δισκέτα) µε ονοµασία αρχείου IL01.PIS, σύµφωνα µε τον
πίνακα χαρακτηριστικών των αποδεκτών µαγνητικών µέσων της εγκυκλίου
ΠΟΛ.1081/22-5-2006, κοινοποιώντας τη σχετική απάντηση και στην Υπηρεσία µας.
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195. 1096856/10/0015/2006/2.11.2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20
του Κ.Β.Σ. από εκµεταλλευτές Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
Απαντώντας στην από 19/10/2006 αίτησής σας µε την οποία µας γνωρίζετε
ότι είστε επαγγελµατίας αυτοκινητιστής εκµεταλλευτής Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) και
περαιτέρω ερωτάτε βάση ποίων παραστατικών θα υποβάλλετε τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις τιµολογίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., δεδοµένου ότι οι ασφαλιστικές
εταιρείες προκειµένου να καταβάλλουν τις αποζηµιώσεις ζηµιών στο επαγγελµατικό
σας αυτοκίνητο, παρακρατούν τα πρωτότυπα τιµολόγια, καθώς επίσης και εάν είστε
υποχρεωµένος να τα προσκοµίσετε (προφανώς µε την υποβολή των καταστάσεων),
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992),
υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις πελατών,
προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, για µηχανογραφική επεξεργασία και
διασταύρωση πληροφοριών, µε συναλλαγές και δεδοµένα του προηγούµενου
ηµερολογιακού έτους, και όχι τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν
τις συναλλαγές αυτές.
2.
Περαιτέρω επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994,
οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειµένου να καταβάλλουν αποζηµιώσεις για ζηµιές σε
αυτοκίνητα υποχρεούνται να ζητούν ως δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά
στοιχεία που αποδεικνύουν τις σχετικές δαπάνες, έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι
ως δικαιολογητικά εγγραφών στα τηρούµενα βιβλία των επιτηδευµατιών (εφόσον
τηρούνται και δεν είναι απαλλασσόµενοι) γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των στοιχείων
αυτών µε σχετική παρατήρηση επί αυτών ότι τα πρωτότυπα έχουν κατατεθεί ως
δικαιολογητικά στην συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία (επωνυµία), για την
είσπραξη της σχετικής αποζηµίωσης (έγγραφό µας 1106848/1025/2.10.1995).
3.
Ενόψει των ανωτέρω ως στοιχεία για την άντληση των δεδοµένων που
απαιτούνται για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου
20 του Κ.Β.Σ. θα χρησιµοποιήσετε τις φωτοτυπίες των πρωτοτύπων φορολογικών
στοιχείων που έχετε καταθέσει στις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις αποζηµιώσεις των
ζηµιών επί του αυτοκινήτου σας, τηρουµένης της προαναφερόµενης διαδικασίας.
Τέλος σηµειώνουµε ότι τις ως άνω φωτοτυπίες υποχρεούστε να τις
διαφυλλάσσετε στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.,
ως επιτηδευµατίας, έστω και αν είστε (προφανώς) απαλλασσόµενος από την τήρηση
των βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

196. 1092404/746/0015/15.11.2006
ΘΕΜΑ: Αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστάσεις της παρ. 1 α΄ του άρθρου
20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).
Απαντώντας στην από 20.10.2006 αίτησή σας µε την οποία ρωτάτε εάν στις
καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
συµπεριλαµβάνονται οι συναλλαγές (αξίες) αγοραπωλησιών ακινήτων για τις οποίες
καταρτίζονται συµβόλαια, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. «µέχρι
την τριακοστή (30ή) Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
τριπλότυπες καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση
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πληροφοριών, µε συναλλαγές και δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους
ως εξής:
α. Ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2
του Κώδικα αυτού µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την επαγγελµατική
τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη
υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από
καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων
δικαιωµάτων.» Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη όπως ίσχυε
µέχρι την τροποποίηση της µε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994 οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις περιελάµβαναν τις αγορές εµπορεύσιµων και παγίων
αγαθών ενώ µε το ν. 2214/1994 τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη ώστε να
περιλαµβάνει την αγορά κάθε αγαθού, χωρίς να ενδιαφέρει η περαιτέρω χρήση του
από τον επιτηδευµατία. Επίσης, µε την εγκύκλιο 1076242/524/ΠΟΛ 1163/30.6.1994,
που ερµήνευσε τον ανωτέρω νόµο, θεσπίζονται ρητά ορισµένες εξαιρέσεις
συναλλαγών για τις οποίες κρίθηκε ότι δεν απαιτείται να συµπεριλαµβάνονται στις εν
λόγω συγκεντρωτικές καταστάσεις, µεταξύ των οποίων πάντως δεν έχουν
συµπεριληφθεί οι αγοραπωλησίες (αξίες) ακινήτων.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων (αξίες)
µεταξύ επιτηδευµατιών και προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, για τις οποίες
συντάσσονται συµβόλαια, εµπίπτουν µεταξύ των συναλλαγών εκείνων που
καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προµηθευτών της περ. α
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

197. 1072550/569/0015/16/11/2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων.
Απαντώντας στο 3391/31.7.2006 έγγραφο σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε αν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του ισοζυγίου των λογαριασµών
όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης στην περίπτωση που οι λογαριασµοί δεν
έχουν κινηθεί καθόλου, καθώς και πότε παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για
επιβολή προστίµου στην περίπτωση µη υποβολής του εν λόγω ισοζυγίου, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
µέχρι την τελευταία ηµέρα του ένατου (9ου) µήνα από το κλείσιµο της διαχειριστικής
περιόδου ισοζύγιο των λογαριασµών όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης,
στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. και η
διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται
σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης δεδοµένων από τους υπόχρεους που
χρησιµοποιούν για την ενηµέρωση των βιβλίων τους µηχανογραφικά µέσα.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 ορίζεται µεταξύ άλλων ότι για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη υποβολή
του ανωτέρω ισοζυγίου επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις υπόψη
διατάξεις.
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3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται
ότι οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια
αρχικής ή συµπληρωµατικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία
εφαρµόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίµων. Η προθεσµία αρχίζει
από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η
παράβαση. Στα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιµα που δεν συνδέονται
µε αντίστοιχη φορολογία ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήµατος.
4. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι το ισοζύγιο
των λογαριασµών όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης υποβάλλεται στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν έχουν κινηθεί ή όχι οι
λογαριασµοί εντός της εν λόγω χρήσης.
Επίσης από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος προκύπτει ότι
το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή προστίµου λόγω µη υποβολής του πιο
πάνω ισοζυγίου παραγράφεται στον ίδιο χρόνο που παραγράφεται το δικαίωµα του
∆ηµοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συµπληρωµατικής φορολογικής εγγραφής στη
φορολογία εισοδήµατος.
5. Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν µε
συνηµµένο το έγγραφο της ενδιαφερόµενης ∆.Ο.Υ., παρακαλείται για τις δικές της
ενέργειες.
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ΑΡΘΡΟ 21 - Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος
διαφύλαξης αυτών.
198. 1116780/903/0015/22.2.2006
ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων – Προσκόµιση των
αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων για ακύρωση κατά την
διακοπή εργασιών.
Με την από 7 ∆εκεµβρίου 2005 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν α)
σε επιχείρηση η οποία αποδεδειγµένα διέκοψε την άσκηση δραστηριότητας κατά τη
χρήση 1997 και προβαίνει σε εκπρόθεσµη δήλωση διακοπής άσκησης
δραστηριότητας σήµερα, δικαιούται ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. να
επιβάλλει πρόστιµο Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µη προσκόµισης των βιβλίων και στοιχείων
κατά το χρόνο δήλωσης διακοπής άσκησης δραστηριότητας; β) σε επιχείρηση η
οποία αποδεδειγµένα διέκοψε την άσκηση δραστηριότητας σε έτος προγενέστερο
του έτους 1998, η οποία υποβάλλει σήµερα δήλωση διακοπής άσκησης
δραστηριότητας και δηλώνει απώλεια βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο
πραγµατικής διακοπής (π.χ. έτος 1997), ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµο Κ.Β.Σ.;
Στην αίτησή σας αναφέρετε επίσης ότι µέχρι και τη χρήση 1997 οι
συγκεκριµένες επιχειρήσεις έχουν περαιώσει όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και έχουν
καταβάλει στο σύνολό τους τους βεβαιωθέντες φόρους, πρόστιµα, πρόσθετους
φόρους κ.λ.π., καθώς και ότι η τελευταία πράξη θεώρησης έχει γίνει για τα βιβλία το
έτος 1996 και για τα στοιχεία το έτος 1995.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.∆.186/1992),
όπως ισχύουν από14/12/2004 µετά την τροποποίησή τους µε τις παρ.10 και 11 του
άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα
ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδοµένα βιβλίων για τα οποία
δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα
αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται
στον εκάστοτε οριζόµενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής
του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά
διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί σχετική υπόθεση ενώπιον των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 19 του
άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία µέχρι τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής
τους µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.3296/2004
τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν
αµετάκλητες µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού (14/12/2004)
µπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21
του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν από 14/12/2004 µετά την τροποποίησή τους µε τις
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004.
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3. Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις και τα όσα αναφέρονται στις
παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-12005, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτοµερείς διευκρινήσεις για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία και τα στοιχεία
των επιχειρήσεων των χρήσεων µέχρι και 1997 (οικον. Έτος 1998), για τις οποίες το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφηκε στις 31/12/2003 ή στις
31/12/2005 εφόσον υπάρχουν πλαστά, εικονικά, νοθευµένα στοιχεία κ.λ.π. ή είχε
λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρµογής των νέων
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την
περίπτωση, µπορούσαν να καταστραφούν και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα
επιβολής προστίµου του Κ.Β.Σ. για µη διαφύλαξη αυτών. Αυτονόητο είναι ότι, οι ως
άνω διατάξεις αναφέρονται στη δυνατότητα καταστροφής και µη διαφύλαξης των
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα
δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, κατά την έννοια των προαναφεροµένων
διατάξεων στην παρ. 1 του παρόντος.
4. Τέλος, σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει
υποχρέωση προσκόµισης για ακύρωση των θεωρηµένων και µη χρησιµοποιηθέντων
φορολογικών στοιχείων, προκειµένου να αποκλειστεί η παράνοµη χρησιµοποίησή
τους.
Εποµένως εφόσον δεν προσκοµίζονται για ακύρωση τα εν λόγω στοιχεία,
επιβάλλεται κατά περίπτωση το προβλεπόµενο πρόστιµο του άρθρου 5 του
ν.2523/1997
(σχετικά
εγκύκλιοι
Σ
1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987
και
1100480/863/ΠΟΛ.1264/6.11.2000, έγγραφά µας 1011014/60/0015/5.2.1999 και
1094876/812/0015/14.12.2004).
Για τον τρόπο απόδειξης – δήλωσης ότι τα θεωρηµένα φορολογικά στοιχεία
έχουν χρησιµοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουµε ότι η διαπίστωση αυτή
είναι θέµα σε κάθε περίπτωση πραγµατικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην
αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από
αυτόν, ο οποίος µπορεί να το εξετάζει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ.
τελευταίο εκδοθέν, από τις εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, κ.λ.π.).

199. 1058466/342/0015/20.3.2006
ΘΕΜΑ: Καταστροφή φορολογικών ταµειακών µηχανών παλαιάς τεχνολογίας,
µε ενταµιευµένα στη µνήµη δεδοµένα ελεγµένων και περαιωµένων µε
τακτικό έλεγχο χρήσεων.
Σε απάντηση της από 9-6-2005 αίτησης, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Από τις συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων 2.11.1, 2.11.5, 2.11.8.2 και
2.11.8.3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1135/2005 «περί κωδικοποίησης – συµπλήρωσης των
τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και
συστηµάτων», προκύπτει ότι η φορολογική µνήµη είναι η µονάδα όπου ενταµιεύονται
και παραµένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού
ηλεκτρονικού µηχανισµού, χωρίς χρονικό περιορισµό όλες οι φορολογικού
ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η ενταµίευση στη φορολογική µνήµη εκτελείται κατά τη
διάρκεια έκδοσης του δελτίου ηµερήσιας κίνησης Ζ, ενώ υποχρεωτικά εγγράφονται
στη φορολογική µνήµη και τα προοδευτικά σύνολα τα οποία επίσης εκτυπώνονται.
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Στην εκτύπωση του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης υποχρεωτικά
εκτυπώνονται τα προβλεπόµενα σύνολα της κάθε ηµερήσιας κίνησης Ζ, καθώς και
τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.
Κατά τις ως άνω διατάξεις, τόσο τα δελτία ηµερήσιας κίνησης Ζ, όσο και οι
εκτυπώσεις περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης, αποτελούν δεδοµένα
εκδοθέντων στοιχείων τα οποία χρησιµοποιούνται ως δικαιολογητικά εγγραφής στα
βιβλία.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π∆
186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 µετά την τροποποίησή τους µε τις παρ. 10
και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α’), τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και
γενικά όλα τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδοµένα βιβλίων,
για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία
διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόµενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο
παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα
στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί σχετική υπόθεση
ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου
20 του ν. 3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία µέχρι τη δηµοσίευση
αυτού του νόµου (14/12/204) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους µε βάση
τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Σύµφωνα όµως µε τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του ν.
3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές
κατέστησαν αµετάκλητες µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού
(14/12/2004) µπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος
διαφύλαξής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 21 του ΚΒΣ.
3.Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον όπως αναφέρετε στην αίτησή σας οι µνήµες
των φορολογικών ταµειακών µηχανών που µνηµονεύονται σ’ αυτή, περιέχουν
δεδοµένα δικαιολογητικών εγγραφών χρήσεων που έχουν περαιωθεί οριστικά µε
τακτικό φορολογικό έλεγχο (προγενέστερες της χρήσης 2002 όπως αναφέρετε),
µπορείτε να τις καταστρέψετε µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, οι σχετικές
εγγραφές που αφορούν τα δεδοµένα αυτά, κατέστησαν αµετάκλητες µέχρι τις
14.12.2004 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3296/2004 στο ΦΕΚ).

200. 1035206/283/0015/26/6/2006
ΘΕΜΑ: Πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται πρόστιµα Κ.Β.Σ. για παραβάσεις
αποβιώσαντος επιτηδευµατία φυσικού προσώπου που διέπραξε όσο ήταν εν
ζωή.
Με την από 6/4/2006 νέα αίτησή σας ζητάτε διευκρινίσεις επί του
1087194/171/0015/17.2.2005 εγγράφου µας και ειδικότερα:
α) αν µετά το θάνατο του επιτηδευµατία φυσικού προσώπου, την ταυτόχρονη
διακοπή εργασιών της ατοµικής του επιχείρησης και την υποβολή δήλωσης φόρου
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κληρονοµιάς είναι δυνατόν να ζητά για φορολογικό έλεγχο η αρµόδια ∆ΟΥ από τους
κληρονόµους τους τα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρούσε ο αποβιώσας για την ατοµική
του επιχείρηση και
β) αν είναι νόµιµο και προβλέπεται να καταλογισθούν πρόστιµα στους
κληρονόµους του υποχρέου µετά το θάνατό του και κατόπιν της δήλωσης φόρου
κληρονοµιάς για τυχόν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. στα τηρούµενα βιβλία από τον ίδιο
όσο ήταν εν ζωή.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με το 1087194/171/0015/17.2.2005 έγγραφό µας σας γνωρίσαµε ότι στην
περίπτωση που κληρονόµοι αποβιώσαντος επιτηδευµατία φυσικού προσώπου
έκαναν αποδοχή κληρονοµιάς, τα χρηµατικά πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
στις οποίες υπέπεσε ο αποβιώσας όσο ήταν εν ζωή επιβάλλονται στους
κληρονόµους του ως υποχρεώσεις της κληρονοµιάς και δεν υπόκεινται σε απόσβεση
µε το θάνατο του παραβάτη.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν, ανεξάρτητα αν οι κληρονόµοι έχουν
υποβάλει ή µη δήλωση φόρου κληρονοµιάς.
2. Περαιτέρω σηµειώνουµε ότι εφόσον οι κληρονόµοι του αποβιώσαντος
επιτηδευµατία φυσικού προσώπου έκαναν αποδοχή κληρονοµιάς, υποχρεούνται
µεταξύ άλλων και στη διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τηρούσε ο αποβιώσας, για όσο χρόνο απαιτείται από
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Συνεπώς είναι δυνατόν η
αρµόδια ∆.Ο.Υ. να ζητήσει τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. που τηρούσε ο
αποβιώσας επιτηδευµατίας για φορολογικό έλεγχο από τους κληρονόµους του,
εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσµία διαφύλαξής τους.

201. 1075400/589/0015/11.12.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες
που παρέχει το υποκατάστηµα.
Με την από 21.8.2006 αίτησή σας και µε τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
δώσατε, θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας, εκτός από το κεντρικό κατάστηµα,
διαθέτει και υποκαταστήµατα που τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και στα οποία διενεργούνται µόνο έλεγχοι βυτίων από
εξουσιοδοτηµένους πραγµατογνώµονες, χωρίς να εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό
αποτέλεσµα και χωρίς να γίνονται ταµειακές πράξεις, και βάσει αυτών µας ρωτάτε,
εάν επιτρέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων αξίας που αφορούν τις
εργασίες που πραγµατοποιούνται στα υποκαταστήµατα να γίνεται από την έδρα της
επιχείρησης.
Σε σχέση µε το παραπάνω ερώτηµά σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.,
«Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην
έδρα του επιτηδευµατία, µε εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά
δικαιολογητικά του υποκαταστήµατος που τηρούνται σ’ αυτό. Με γνωστοποίηση στον
αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να τηρούνται
αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται µέσα στη χωρική
αρµοδιότητα της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή άλλης δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη µε εξαίρεση στην περίπτωση
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αυτή τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τις ανώνυµες εταιρείες των
Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης µε γνωστοποίηση στον προϊστάµενο της αρµόδιας
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, τα βιβλία και στοιχεία µπορεί να τηρούνται σε άλλη
εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νοµού. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο
από τον ανωτέρω οριζόµενο απαιτείται έγκριση του αρµόδιου προϊστάµενου
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Εδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και
5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν.
2065/1992 (ΦΕΚ Α’ 113) και της ΑΥΟ 1041614/324/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β’
305), τηρούνται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική
δραστηριότητα».
2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για την έκδοση των Α.Π.Υ. από την έδρα
της εταιρείας σας για εργασίες των υποκαταστηµάτων απαιτείται έγκριση του
Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µετά από εξέταση των πραγµατικών
περιστατικών και ειδικότερα η έγκριση αυτή να τελεί σε συνάρτηση µε το γεγονός της
µη παρακώλυσης της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου, κυρίως στις
περιπτώσεις που τηρούνται τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ., ιδιαίτερα δε όταν µεταξύ έδρας και υποκαταστήµατος υφίσταται µεγάλη
απόσταση.
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ΑΡΘΡΟ 24 - Χρόνος και τρόπος µηχανογραφικής ενηµέρωσης
των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων.

202. 1050986/401/0015/5/7/2006
ΘΕΜΑ: Εµφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού –
Αναλυτικών Καθολικών.
Απαντώντας στην πιο πάνω αίτησή σας αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
ΚΒΣ (πδ186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία τρίτης
κατηγορίας µε µηχανογραφικό τρόπο υποχρεούνται να εκτυπώνουν µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα εκείνου που αφορούν οι οικονοµικές πράξεις θεωρηµένο
ισοζύγιο λογαριασµών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών», στο οποίο εµφανίζονται
τα προοδευτικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών όλων των
βαθµίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα,
τα σύνολα των κινήσεων του µήνα, τα συνολικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης
των λογαριασµών, καθώς και τα υπόλοιπα τους (χρεωστικά και πιστωτικά) µέχρι το
τέλος του µήνα που αφορούν.
2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε το 1082430/599/8.11.2002 έγγραφό µας, κατά την
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων τα υπόλοιπα απογραφής εµφανίζονται στο
ισοζύγιο ως σύνολα κινήσεων µήνα µαζί µε τις λοιπές πράξεις του µήνα που έγιναν
οι εγγραφές, οπότε θα περιλαµβάνονται στα προοδευτικά αθροίσµατα χρέωσης και
πίστωσης των λογαριασµών της προηγούµενης περιόδου στην εκτύπωση του
ισοζυγίου µε τις πράξεις του επόµενου µήνα της καταχώρησης αυτών. Σηµειώνεται
δε ότι είναι δυνατόν τα υπόλοιπα απογραφής να εµφανίζονται διακεκριµένα κατά
χρέωση ή πίστωση αντίστοιχα τόσο στο ισοζύγιο του µήνα που έγιναν οι εγγραφές
όσο και στα επόµενα αυτού.
3. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι εφόσον τις εγγραφές µεταφοράς των
υπολοίπων των λογαριασµών της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2005 τις
πραγµατοποιήσατε στο ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµού στις 10/3/2006 (µε
ηµεροµηνία καταχώρησης την 1/1/2006), τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών
πρέπει να εµφανίζονται είτε µόνο στο ισοζύγιο των λογαριασµών του µηνός Μαρτίου
2006 µαζί µε τις λοιπές πράξεις αυτού του µήνα είτε διακεκριµένα κατά χρέωση και
πίστωση τόσο στο ισοζύγιο λογαριασµών αυτού του µήνα όσο και στα ισοζύγια
λογαριασµών των επόµενων µηνών.

203. 1117272/911/0015/14/3/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών
που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε υποκατάστηµα στο
…………..το οποίο δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα και στο οποίο τηρείτε
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών. Ρωτάτε δε αν µπορείτε το εν λόγω
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών να το ενηµερώνετε σε ηλεκτρονική µορφή
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(EXCEL), να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο αυτού για το υποκατάστηµα και ένα άλλο
αντίγραφο αυτού να το αποστέλλετε στο κεντρικό µε e-mail για την ενηµέρωση των
βιβλίων της έδρας.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδοµου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄
κατηγορίας µπορεί να τηρεί για το υποκατάστηµά του ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο
συναλλαγών, το πρωτότυπο του οποίου αποστέλλεται στην έδρα για ενηµέρωση των
βιβλίων της.
2. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας
µπορεί να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά µέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την
έκδοση των στοιχείων, εφαρµόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25 του Κώδικα αυτού.
3. Ακόµη µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για τις οικονοµικές
πράξεις του υποκαταστήµατός του, επί µηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων του
υποκαταστήµατός του, εκτυπώνει το ηµερήσιο φύλλο συναλλαγών και αποστέλλει
αυτό στην έδρα για την ενηµέρωση των βιβλίων εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου
του επόµενου µήνα.
4. Τέλος στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙ της εγκυκλίου
1075400/528/0015/ΠΟΛ.1225/18.9.2002 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που τα
δεδοµένα των ηµερολογίων του υποκαταστήµατος ή του ηµερήσιου φύλλου
συναλλαγών ενταµιεύονται σε ηλεκτρονικά µέσα, η ενηµέρωση των βιβλίων της
έδρας θα γίνεται µε οποιοδήποτε εφικτό τρόπο (αντίτυπο δισκέτας κ.λ.π.).
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο υποκατάστηµά σας µπορείτε να τηρείτε το
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών σε ηλεκτρονική µορφή (EXCEL), όσον
αφορά δε την ενηµέρωση των βιβλίων της έδρας σας, πρέπει από το υποκατάστηµα
να αποστέλλετε σ΄ αυτή µέσα στην οριζόµενη προθεσµία είτε το εκτυπωµένο
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών είτε δισκέτα στην οποία να περιέχεται αυτό
κ.λ.π. είτε αντίγραφο αυτού µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).

204. 1107143/799/0015/2/1/2006
ΘΕΜΑ: Περιεχόµενο Ισοζυγίου λογαριασµών
Καθολικών.

Γενικού

–

Αναλυτικών

Απαντώντας στην από 11 Νοεµβρίου 2005 αίτησή σας, αναφορικά µε την
υποχρέωση εµφάνισης ή µη στο ισοζύγιο λογαριασµών «Γενικού – Αναλυτικών
Καθολικών» των λογαριασµών που έχουν µεν κίνηση µέσα στο µήνα αλλά µε τελικό
υπόλοιπο µηδέν (χρέωση µείον πίστωση = µηδέν), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί µηχανογραφικά βιβλία τρίτης
κατηγορίας εκτυπώνει µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου που αφορούν οι
οικονοµικές πράξεις θεωρηµένο ισοζύγιο λογαριασµών «Γενικού – Αναλυτικών
Καθολικών», στο οποίο εµφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσµατα χρέωσης και
πίστωσης των λογαριασµών όλων των βαθµίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών
µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα, τα σύνολα των κινήσεων του µήνα, τα
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συνολικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών, καθώς και τα
υπόλοιπά τους, χρεωστικά και πιστωτικά, µέχρι το τέλος του µήνα που αφορούν.
2. Επίσης στην 1099747/840/0015/ΠΟΛ 1271/12.12.2002 ερµηνευτική εγκύκλιο
του ν. 3052/2002 και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής, αναφέρεται ότι για τον τρόπο
τήρησης του πιο πάνω ισοζυγίου εφαρµόζονται αναλόγως όσα διευκρινίζονται µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ 1225/2002, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρµογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ
1167/2002.
Περαιτέρω στην παρ. 5 του Κεφαλαίου II της εν λόγω εγκυκλίου (ΠΟΛ
1225/2002) αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι το ισοζύγιο περιέχει: α) τα προοδευτικά
αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών, καθώς και των υπολοίπων
µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα (στήλες 4), β) τα σύνολα των κινήσεων του
µήνα (στήλες 2), γ) τα συνολικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των
λογαριασµών και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) µέχρι το τέλος του
µήνα που αφορούν (στήλες 4). Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) µπορεί να
απεικονίζονται σε µία στήλη αντί δύο µε αναγραφή του προσήµου (-)στα πιστωτικά
υπόλοιπα και µε άθροιση χωριστή των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων.
3. Από τα προαναφερόµενα είναι προφανές ότι το ανωτέρω ισοζύγιο πρέπει να
περιλαµβάνει τους λογαριασµούς που έχουν κίνηση µέσα στο µήνα, ανεξάρτητα αν
το υπόλοιπό τους είναι µηδενικό. Εποµένως η µη εµφάνιση στο υπόψη ισοζύγιο των
εν λόγω λογαριασµών συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και επισύρει τις
κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
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ΑΡΘΡΟ 25 - Ειδικές διατάξεις µηχανογράφησης.
205. 1117272/911/0015/14/3/2006
ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών
που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε υποκατάστηµα στο
…………, το οποίο δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα και στο οποίο τηρείτε
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών. Ρωτάτε δε αν µπορείτε το εν λόγω
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών να το ενηµερώνετε σε ηλεκτρονική µορφή
(EXCEL), να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο αυτού για το υποκατάστηµα και ένα άλλο
αντίγραφο αυτού να το αποστέλλετε στο κεντρικό µε e-mail για την ενηµέρωση των
βιβλίων της έδρας.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδοµου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄
κατηγορίας µπορεί να τηρεί για το υποκατάστηµά του ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο
συναλλαγών, το πρωτότυπο του οποίου αποστέλλεται στην έδρα για ενηµέρωση των
βιβλίων της.
2. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας
µπορεί να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά µέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την
έκδοση των στοιχείων, εφαρµόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25 του Κώδικα αυτού.
3. Ακόµη µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για τις οικονοµικές
πράξεις του υποκαταστήµατός του, επί µηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων του
υποκαταστήµατός του, εκτυπώνει το ηµερήσιο φύλλο συναλλαγών και αποστέλλει
αυτό στην έδρα για την ενηµέρωση των βιβλίων εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου
του επόµενου µήνα.
4. Τέλος στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙ της εγκυκλίου
1075400/528/0015/ΠΟΛ.1225/18.9.2002 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που τα
δεδοµένα των ηµερολογίων του υποκαταστήµατος ή του ηµερήσιου φύλλου
συναλλαγών ενταµιεύονται σε ηλεκτρονικά µέσα, η ενηµέρωση των βιβλίων της
έδρας θα γίνεται µε οποιοδήποτε εφικτό τρόπο (αντίτυπο δισκέτας κ.λ.π.).
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο υποκατάστηµά σας µπορείτε να τηρείτε το
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών σε ηλεκτρονική µορφή (EXCEL), όσον
αφορά δε την ενηµέρωση των βιβλίων της έδρας σας, πρέπει από το υποκατάστηµα
να αποστέλλετε σ΄ αυτή µέσα στην οριζόµενη προθεσµία είτε το εκτυπωµένο
ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών είτε δισκέτα στην οποία να περιέχεται αυτό
κ.λ.π. είτε αντίγραφο αυτού µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
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206. 1119335/925/0015/16/1/2006
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα.
Με την από 19 ∆εκεµβρίου 2005 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν
µπορείτε να εκτυπώνετε τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε φύλλα
χαρτιού και στις δύο όψεις του φύλλου.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 18 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) τα βιβλία που τηρούνται σε κινητά φύλλα και όλα τα στοιχεία
φέρουν ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο, η οποία µπορεί να
επαναληφθεί µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο µε έγκριση του προϊσταµένου της
∆.Ο.Υ.
2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. η
εκτύπωση των θεωρηµένων βιβλίων και καταστάσεων µπορεί να γίνεται σε ενιαίο
θεωρηµένο µηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθµησης, µε την προϋπόθεση ότι κατά
την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία
εσωτερική αρίθµηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και µε το
σηµείωµα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. το είδος των
βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο.
Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρηµένου βιβλίου ή
κατάστασης από το ίδιο θεωρηµένο µηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν
από την εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. που θεώρησε το µηχανογραφικό χαρτί.
3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι η τήρηση βιβλίων σε
κινητά φύλλα (επί χειρόγραφης ή µηχανογραφικής τήρησης), καθώς και η εκτύπωση
των θεωρηµένων βιβλίων και καταστάσεων σε ενιαίο θεωρηµένο µηχανογραφικό
χαρτί (επί µηχανογραφικής τήρησης), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές,
µπορεί να γίνεται σε φύλλα χαρτιού ανεξαρτήτως του µεγέθους τους (Α4, Α3,
συνεχές µηχανογραφικό χαρτί κ.λπ.) και του τύπου του εκτυπωτή (dot Matrix, Laser
κ.α.).
Περαιτέρω και όσον αφορά τη δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις των
φύλλων χαρτιού των δεδοµένων της µηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων –
εξόδων του Κ.Β.Σ., σας πληροφορούµε ότι τούτο είναι εφικτό, εφόσον κατά τη
θεώρησή τους :
α) τα φύλλα χαρτιού είναι αριθµηµένα ανά σελίδα (πλην της
τελευταίας στην οποία θα γίνει η επικόλληση της πράξης θεώρησης) και β) στο οικείο
έντυπο του ΤΑΧΙS Β1 Κ.Β.Σ. που προσκοµίζεται για τη θεώρησή τους καθώς και
στην πράξη θεώρησης αναγράφεται ο αριθµός των σελίδων τους που
προσκοµίζονται για θεώρηση και εν τέλει θεωρήθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 27 - Απογραφή.
207. 1000629/1/0015/1.3.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής – Τρόπος έκδοσης φορολογικών
στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Με τη χωρίς ηµεροµηνία αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι πελάτης σας, ατοµική
επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας «κάβα ποτών» και βιβλία Β΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ., έχει την 31/12/2005 ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων
99.000 ευρώ περίπου και λοιπά έσοδα τα οποία προέρχονται από τα χρεωθέντα
στους πελάτες του έξοδα αποστολής των εµπορευµάτων (µεταφορικά κ.λ.π.), τα
οποία αναγράφονται στο τιµολόγιο πώλησης, περίπου 2.600 ευρώ. Ενόψει των
ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουµε: α) εάν υποχρεούται σε κατάρτιση απογραφής
κατά την 31/12/2005 β) εάν λαµβάνονται υπόψη για την υποχρέωση κατάρτισης
απογραφής οι αυτοπαραδόσεις - ιδιοχρησιµοποιήσεις εµπορευµάτων και γ) την
ορθότητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Επί των ερωτηµάτων σας αυτών σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο
απογραφών εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 27 και 28 του Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από
πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κώδικα (100.000 ευρώ από 1/1/2003).
2.
Με την παράγραφο 4.5.2. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε
µεταξύ άλλων ότι ως ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου,
για την ένταξη του επιτηδευµατία σε κατηγορία βιβλίων και γενικά για την εφαρµογή
των διατάξεων του Κώδικα, θεωρούνται η αξία των πωλήσεων αγαθών και το ποσό
των αµοιβών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, όπως αυτά προσδιορίζονται για την
εφαρµογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης
αξίας.
3.
Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος µε το από 10/2/2006 απαντητικό σηµείωµά
της µας γνώρισε ότι η συνολική αµοιβή (πώληση εµπορευµάτων + έξοδα αποστολής)
που συµφωνεί µε τους πελάτες της η αναφερόµενη στην αίτησή σας επιχείρηση, η
οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αποτελεί εισόδηµα από την άσκηση της
εµπορικής της δραστηριότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 30 του Ν.2238/1994.
4.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι τα έξοδα αποστολής εµπορευµάτων
(µεταφορικά κ.λ.π.) που χρεώνει στους πελάτες της η εν λόγω επιχείρηση
λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ως ακαθάριστα
έσοδα από πώληση αγαθών. Συνεπώς η συγκεκριµένη επιχείρηση, υποχρεούται σε
κατάρτιση απογραφής την 31/12/2005, αφού τα ακαθάριστα έσοδά της (99.000 ευρώ
από πωλήσεις εµπορευµάτων + 2.600 ευρώ από τα χρεωθέντα έξοδα αποστολής)
ξεπερνούν το όριο των 100.000 ευρώ.
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Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
(παράγραφος 4.5.3. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992), η αξία των
αυτοπαραδόσεων δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για την εφαρµογή των διατάξεων
του Κ.Β.Σ.
4. Τέλος, µε βάση τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω (παρ. 3 του παρόντος), η
χρέωση των εξόδων αποστολής των αγαθών, διακεκριµένα, επί του ιδίου τιµολογίου
πώλησής τους είναι ορθή, αφού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο τιµολόγιο, εκτός των άλλων, αναγράφεται το καθαρό ποσό
της συναλλαγής στο οποίο προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής
συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Σηµειώνεται ότι τα παρεπόµενα έξοδα πώλησης (π.χ. µεταφορικά, τόκοι κ.λ.π.) δεν
αρκεί να αναφέρονται επί του τιµολογίου µε γενική ένδειξη (π.χ. ειδικά έξοδα
πώλησης), αλλά πρέπει να εξειδικεύονται επαρκώς (Σ.τ.Ε. 3188/91).

208. 1062369/485/0015/17/7/2006
ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών.
Με την από 4/7/2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η ποσότητα των
εµπορευµάτων και των προϊόντων της εταιρείας σας εκφράζεται στα στοιχεία που
εκδίδει και στα βιβλία που τηρεί (βιβλίο αποθήκης, τεχνικών προδιαγραφών βιβλίο
παραγωγής κοστολογίου, βιβλίο απογραφών) σε χαρτοκιβώτια, ενώ στην περιγραφή
τους περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον όγκο και το βάρος τους.
Ζητάτε δε να σας γνωρίσουµε: α) αν είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της
χρήσης να αλλάξει τη µονάδα µέτρησης των αγαθών της από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή
λίτρα, β) εάν για την αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών
Βιβλίων ή γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ. και γ) εάν απαιτείται να καταγραφεί η
αντιστοίχηση των παλαιών µε τους νέους κωδικούς σε θεωρηµένη ή µη κατάσταση.
Επί των ερωτηµάτων αυτών σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν απαγορεύουν στον επιτηδευµατία
να χρησιµοποιήσει διαφορετική µονάδα µέτρησης για τα εµπορεύµατα και τα
προϊόντα του από εκείνη που χρησιµοποιούσε προγενέστερα. Συνεπώς η εταιρεία
σας έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου να
πράξει τούτο, µε τις εξής όµως προϋποθέσεις:
α) Την ηµεροµηνία που θα επιλέξει να αλλάξει τη µονάδα µέτρησης των
εµπορευµάτων και των προϊόντων (από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή λίτρα) θα πρέπει:
αα) Οι ποσότητες των οικείων µερίδων του βιβλίου αποθήκης να µετατραπούν στη
νέα µονάδα µέτρησης. Περαιτέρω στην περίπτωση που για τα εµπορεύµατα και τα
προϊόντα χρησιµοποιούνται κωδικοί αριθµοί για την τήρηση των βιβλίων και την
έκδοση των στοιχείων, θα πρέπει την ίδια ηµέρα να καταχωρηθούν στο οικείο βιβλίο
(θεωρηµένο µητρώο κωδικής αρίθµησης ή άλλο θεωρηµένο βιβλίο) οι νέοι κωδικοί
αριθµοί σε αντιστοίχιση µε τους παλαιούς.
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ββ) Στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών να καταχωρηθούν οι νέες τεχνικές
προδιαγραφές των προϊόντων, δηλαδή αυτές που προκύπτουν µε βάση τη νέα
µονάδα µέτρησης αυτών.
β) Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία και εφεξής στα στοιχεία που εκδίδει να
αναγράφει τη νέα µονάδα µέτρησης των εµπορευµάτων και προϊόντων.
2. Τέλος επισηµαίνουµε ότι για την κατά τα παραπάνω χρησιµοποίηση νέας
µονάδας µέτρησης για τα εµπορεύµατα και τα προϊόντα της εταιρείας σας δεν
απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ή γνωστοποίηση στον
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.

209. 1078384/617/0015/21/9/2006
ΘΕΜΑ: Καταµέτρηση αποθεµάτων τέλους χρήσης
Με την από 6.9.2006 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν µπορείτε να
καταµετράτε τα αποθέµατά σας αντί στις 31.12 κάθε έτους, που είναι η λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, ένα µήνα περίπου νωρίτερα, δηλαδή στο τέλος Νοεµβρίου ή
στις αρχές ∆εκεµβρίου και στη συνέχεια στο αποτέλεσµα της φυσικής αυτής
καταµέτρησης και µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου
να προσθέτετε και να αφαιρείτε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των αποθεµάτων
αντίστοιχα, έτσι ώστε το υπόλοιπο κάθε είδους στις 31.12 κάθε έτους, το οποίο θα
καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών, να είναι το ορθό.
Επί του ερωτήµατος αυτού σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από
το άρθρο 17 του Κώδικα αυτού, προβαίνει σε καταµέτρηση, καταγραφή και
αποτίµηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επαγγελµατικής του
περιουσίας.
2. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις στο βιβλίο απογραφών πρέπει να
καταχωρούνται τα πραγµατικά αποθέµατα που υπάρχουν στη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, χωρίς όµως να ορίζεται από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες
διατάξεις του Κώδικα ο τρόπος που θα πραγµατοποιείται η καταµέτρηση αυτών των
αποθεµάτων.
Συνεπώς η εταιρεία σας δύναται να καταµετρά τα αποθέµατά της σε
ηµεροµηνία διαφορετική από εκείνη κατά την οποία λήγει η διαχειριστική της
περίοδος και στη συνέχεια να παρακολουθεί τις διακινήσεις των αποθεµάτων µέχρι
τη λήξη της διαχειριστικής της περιόδου, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται ότι στο
βιβλίο απογραφών θα καταχωρούνται τα αποθέµατα που υπάρχουν κατά τη λήξη της
διαχειριστικής της περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 28 - Αποτίµηση στοιχείων απογραφής.
210. 1090640/11248/0015/Β0012/14/12/2006
ΘΕΜΑ: ∆ιαχωρισµός αξίας κτήσης ακινήτου σε αξία οικοπέδου και αξία
κτίσµατος.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του
ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των
αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή
µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της επιχείρησης και
γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν µε
οριστικές εγγραφές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε
επιχείρηση.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα
ποσά των αποσβέσεων των µισθωµάτων που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρείες
του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηµατοδοτικής
µµίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µµίσθωσης. Εξαιρούνται τα µισθώµατα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το
µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου.
3. Επίσης, µε την αρ. 1030026/10403/ΠΟΛ.1108/80012/22.3.2000 εγκύκλιό
µας, έχει διευκρινιστεί, ότι για την εξεύρεση του µη εκπιπτόµενου µέρους των
µισθωµάτων θα λαµβάνεται από τα συνολικά καταβληθέντα µέσα στη χρήση
µισθώµατα, ποσοστό ίσο µε αυτό µε το οποίο συµµετέχει το οικόπεδο στη συνολική
αξία οικοπέδου-κτιρίου µε βάση τα οριζόµενα στη φορολογία κεφαλαίου. Εποµένως,
στις περιοχές που ισχύουν αντικειµενικές αξίες, αυτές θα λαµβάνονται υπόψη για την
εφαρµογή των ανωτέρω.
4. Από την σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας µε συµβόλαιο
συµβολαιογράφου Αθηνών αγόρασε ένα ακίνητο (οικόπεδο και κτίσµα) που
βρίσκεται στον ……………..και κατέβαλε ως τίµηµα το ποσό του 1.040.000,00 ευρώ.
Η αξία του ακινήτου κατά το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού
καθορίστηκε στο ποσό των 382.217,89 ευρώ συνολικά, ήτοι 218.165,76 ευρώ για το
οικόπεδο και 164.052,13 ευρώ για το κτίσµα.
5. Από τα ανωτέρω και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην
παράγραφο 3 του παρόντος, προκύπτει ότι το ποσοστό µε το οποίο συµµετέχει το
οικόπεδο (57,08%) και το κτίσµα (42,92%) στη συνολική αξία οικοπέδου-κτιρίου, µε
βάση τα οριζόµενα στη φορολογία κεφαλαίου, θα αποτελέσει τη βάση υπολογισµού
µε την οποία θα διαχωριστεί το πραγµατικό τίµηµα (1.040.000,00 ευρώ)
προκειµένου να καταχωρηθεί αυτό στα βιβλία της εταιρείας σας, ως αξία κτήσης του
οικοπέδου και του κτίσµατος.
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ΑΡΘΡΟ 30 - Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και
στοιχείων.

211. 1042376/344/0015/8/6/2006
ΘΕΜΑ: Ελλείµµατα εµπορευµάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την
απογραφή τέλους χρήσης.
Με το από 3 Μαΐου 2006 υπόµνηµά σας, µας µεταφέρετε προβληµατισµούς
και παράπονα των µελών του Συνδέσµου σας σχετικά µε τη φορολογική
αντιµετώπιση των ελλειµµάτων εµπορευµάτων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης από ελεγκτικές υπηρεσίες, οπότε
και επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιµα. Επίσης αναφέρετε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται από τον τακτικό έλεγχο τα ελλείµµατα που
διαπιστώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, είτε µε περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια
της χρήσης είτε µε την απογραφή στο τέλος της χρήσης και προστίθενται ως
λογιστικές διαφορές και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις µε βάση παραβάσεις του ΚΒΣ
για ελλείµµατα εµπορευµάτων τα βιβλία των επιχειρήσεων κρίθηκαν ανεπαρκή ή και
ανακριβή.
Επίσης σηµειώνετε ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το λιανικό
εµπόριο, ανεξάρτητα της οργάνωσής τους, δεν µπορούν να αποφύγουν τα
ελλείµµατα εµπορευµάτων, που οφείλονται κυρίως σε κλοπές, καθώς και ότι η
εκτίµηση της EUROSTAT για κλοπές και λοιπές απώλειες σε καταστήµατα λιανικής
πώλησης κυµαίνεται από 1,4% έως 1,6% επί των ετήσιων πωλήσεων. Ζητάτε δε να
µην καταλογίζονται παραβάσεις του ΚΒΣ, να µην προστίθενται τα ελλείµµατα ως
λογιστικές διαφορές και να µη θίγεται το κύρος των βιβλίων των επιχειρήσεων στις
περιπτώσεις που διαπιστώνονται ελλείµµατα εµπορευµάτων στις επιχειρήσεις, εκτός
των περιπτώσεων όπου η φορολογούσα αρχή θα αποδεικνύει ότι οφείλονται σε
απόκρυψη πωλήσεων.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε ότι µια από τις
ουσιαστικές ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο στο προληπτικό έλεγχο όσο και στο
τακτικό είναι ο ποσοτικός έλεγχος συγκεκριµένων ειδών (κλειστή αποθήκη). Τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού καθώς και το είδος της παράβασης ανάλογα µε τις
διαπιστώσεις αυτού ως θέµα πραγµατικό ανήκει στην αρµοδιότητα της αρµόδιας
φορολογικής αρχής, όπως επίσης και η επίδραση της σχετικής διαπίστωσης στο
κύρος των βιβλίων, σε περίπτωση δε αµφισβήτησης στην αρµοδιότητα των
αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

212. 1037127/306/0015/20/4/2006
ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των
αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των
βιβλίων.
Απαντώντας στην από 12 Απριλίου 2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992) η ποσοτική καταχώρηση των αποθεµάτων, ιδίων και τρίτων, στο
βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται µέχρι την εικοστή (20η) ηµέρα του
µεθεπόµενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα.
2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 17 του ΚΒΣ για τις προσωπικές εταιρίες οι πράξεις του ισολογισµού, καθώς
και το κλείσιµο αυτού περατούνται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι πράξεις
και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η διαπίστωση
έχει ως αποτέλεσµα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του υποχρέου να
χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή. Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι οι εν λόγω
πράξεις ή παρατυπίες να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή,
το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.
4. Τέλος µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι
πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η
διαπίστωση έχει ως αποτέλεσµα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανακριβή.
5. Η εκπρόθεσµη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των
αποθεµάτων ποσοτικά δεν περιλαµβάνεται στις πράξεις και παραλείψεις που
ορίζονται στις προαναφερόµενες παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ.
Εποµένως η πράξη αυτή από µόνη της δεν συνεπάγεται το χαρακτηρισµό των
βιβλίων του υποχρέου ως ανεπαρκών ή ανακριβών, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η
ποσοτική καταχώρηση των αποθεµάτων στο εν λόγω βιβλίο και όχι µόνο, θα
πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας που προβλέπεται για το κλείσιµο του
ισολογισµού της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 36 - ∆ικαιώµατα προϊσταµένου ∆ΟΥ

213. 1001764/4/0015/4.1.2006
ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευµατία, µε ληξιπρόθεσµα
και απαιτητά χρέη.
Απαντώντας στο από 21-12-2005 υπόµνηµά σας που διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία µας από την ∆/νση 16η (ΕΙΣΠΡ. ∆ΗΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ) µε το
αριθµ.πρωτ.1120351/8945-20/0016/27.12.2005 έγγραφό της, µε το οποίο µεταξύ
άλλων ζητάτε να σας διευκολύνουµε λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών
προκειµένου να θεωρήσετε φορολογικά στοιχεία για την επιχείρησή σας που
δραστηριοποιείται στις διεθνείς µεταφορές, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση 1, του άρθρου 36 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύουν, παρέχεται το δικαίωµα στον Προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ., να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα στον
επιτηδευµατία εκείνο που δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αν
ο υπόχρεος επιτηδευµατίας που τα προσκοµίζει για θεώρηση δεν παράσχει
ασφάλεια.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8α του ιδίου άρθρου
όπως ισχύουν ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., υποχρεούται να αρνείται την θεώρηση
στοιχείων σε επιτηδευµατία, που δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και
απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του δηµοσίου από την
επαγγελµατική του δραστηριότητα, από δάνεια µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου και από
πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, όταν το σύνολο των
υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες
(6.000) €, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των
ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα
συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
3.
Κατ’ εξαίρεση των όσων προαναφέρθηκαν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης β’ επίσης της παραγράφου 8 του ιδίου ως άνω άρθρου του Κ.Β.Σ., ο
Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µπορεί µε απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση
περιορισµένου αριθµού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος µέρος
της οφειλής του που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση.
4.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, αποκλειστικά αρµόδιος να εγκρίνει τη
θεώρηση των απαραίτητων για τις ανάγκες της επιχείρησης φορολογικών στοιχείων,
είναι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η
επιχείρηση που οφείλει, ο οποίος ασκώντας το σχετικό δικαίωµά του και
συνεκτιµώντας τα πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα, µπορεί µε απόφασή του,
ανεξάρτητα από το ύψος των ληξιπρόθεσµων και απαιτητών υποχρεώσεών της, να
εγκρίνει τη θεώρηση περιορισµένου αριθµού φορολογικών στοιχείων, αφού
καταβάλλει ο υπόχρεος µέρος της οφειλής του, το ύψος του οποίου εξαρτάται από
την πραγµατική δυνατότητα του υπόχρεου και καθορίζεται από την ίδια απόφαση,
προκειµένου αφ’ ενός µεν να µην ανακόπτεται η επιχειρηµατική δράση και αφ’ ετέρου
να παρέχεται η ευχέρεια αποπληρωµής του χρέους.
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5.
Τέλος, η ∆.Ο.Υ…….., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, για τις
δικές της ενέργειες κατ’ εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων.

214. 1014764/28/0015/10.2.2006
ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. επί ακινήτων – Έλεγχος ληξιπρόθεσµων χρεών, για την
θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.
Απαντώντας στο µε αριθµό πρωτ.4000691/0164/0030/18-1-2006 έγγραφό
σας αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ)
όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 9 του ν.2753/1999 (ισχύς
από 17-11-1999) ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε
υπόχρεο ο οποίος:
α)
δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του από
πάσης φύσης φόρους του δηµοσίου από την επαγγελµατική του δραστηριότητα, από
δάνεια µε την εγγύηση του δηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του
Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές
υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες
προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο
αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
και β) δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης
οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους εισφοράς από
οποιαδήποτε αιτία.
2.
Με την εγκύκλιό µας ΠΟΛ.1010/12-1-2000 µε την οποία παρασχέθηκαν
οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2753/1999
(ΦΕΚ 249 Α΄), διευκρινίσθηκε ότι, εντάσσεται ρητά στο σύνολο των υποχρεώσεων, η
ύπαρξη των οποίων δηµιουργεί κώλυµα στον επιτηδευµατία για την θεώρηση
στοιχείων, και κάθε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις ∆.Ο.Υ.
ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος αυτών.
3.
Ενόψει των ανωτέρω η µη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ακινήτων ή η ύπαρξη
βεβαιωµένων χρεών για όλες τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στο σχετικό
έγγραφό σας (περιπτώσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 αυτού) συµπεριλαµβάνονται στις
προϋποθέσεις και στον έλεγχο των ληξιπρόθεσµων χρεών, η ύπαρξη των οποίων
αποτελεί κώλυµα για την θεώρηση φορολογικού στοιχείου του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992.

215. 1020715/164/0015/13/3/2006
ΘΕΜΑ: Μη διευκόλυνση ελέγχου.
Με την από 28/2/2006 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν αποτελεί
παράβαση των διατάξεων του Κώδικα η αδυναµία του ελέγχου καταµέτρησης των
αξιόγραφων – µετρητών που βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο της εταιρείας σας που
τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας λόγω απουσίας του υπεύθυνου διαχειριστή – ταµία κατά
την ώρα του ελέγχου.
Επί του ερωτήµατός σας αυτού σας γνωρίζουµε τα εξής:
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1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που
ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο ώρα, να
λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά
από τον υπόχρεο και να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή
στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου.
2. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις η αρµόδια φορολογική αρχή έχει
δικαίωµα κατά την ώρα του ελέγχου να λαµβάνει γνώση εκτός των άλλων και
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση του υπόχρεου επιτηδευµατία.
Συνεπώς, εάν λόγω της απουσίας του υπεύθυνου διαχειριστή – ταµία της ως
άνω ΕΠΕ κατά την ώρα του ελέγχου η φορολογική αρχή δεν δύναται να
καταµετρήσει τα αξιόγραφα – µετρητά που βρίσκονται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση του επιτηδευµατία, τούτο αποτελεί παράβαση των προαναφερόµενων
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.

216. 1029554/239/0015/22/8/2006
ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι σε ένα ενιαίο οικόπεδο 60.675 τ.µ. τα
πραγµατοποιούµενα στοιχεία δόµησης είναι τα εξής:
1.
Κτίριο αν (θυρωρείο)
7,76 τ.µ.
2.
Κτίριο βν (υπέργεια δεξαµενή - αποθήκη)
174,41 τ.µ.
3.
Κτίρια ζ (υπέργειες δεξαµενές)
42,43 τ.µ.
4.
Κτίριο η (βιοµηχανοστάσιο)
4,455,37 τ.µ.
5.
Κτίριο θ (γραφεία)
360,54 τ.µ. (δύο
είσοδοι και αριθµηµένα γραφεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
6.
Κτίριο Ι (οικία)
132,25 τ.µ.
7.
Βιοµηχανικό ψυγείο
854,30 τ.µ.
Από τα ανωτέρω ακίνητα τα µε α/α 4 και 5 (τα γραφεία µε αριθµούς 1, 2, 3 και 4)
έχουν εκµισθωθεί από τις 25/12/2003 στην εταιρεία…………….. και αντικείµενο
εργασιών εµπορία οπωρολαχανικών ως υποκατάστηµα αυτής.
Στις 20/02/2006 τα ακίνητα µε α/α 5 (τα γραφεία µε αριθµούς 5, 6, 7, 8, 9, 10) και 7
(βιοµηχανικό ψυγείο) εκµισθώθηκαν στην εταιρεία…………………. Ε.Ε. µε έδρα την
Τρίπολη και αντικείµενο εργασιών εµπορία οπωρολαχανικών ως υποκατάστηµα
αυτής.
Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε αν τίθεται θέµα συστέγασης των εν λόγω
επιχειρήσεων και µη θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων τους του Κ.Β.Σ.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του έκτου και του έβδοµου εδαφίου της παραγράφου 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία
στον επιτηδευµατία που έχει αντικείµενο εργασιών την παραγωγή ή την εµπορία
αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελµατική στέγη µε άλλο επιτηδευµατία που έχει
αντικείµενο εργασιών την παραγωγή ή την εµπορία όµοιων αγαθών µε αυτόν. Για την
εφαρµογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελµατική στέγη,
ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόµενων επιτηδευµατιών εξυπηρετούνται από
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κοινή είσοδο του χώρου του καταστήµατος ή ο χώρος αυτός είναι ενιαίος ή
επικοινωνεί µε εσωτερικές εισόδους.
2. Κατ’ εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων οι επιτηδευµατίες έχουν κοινή
επαγγελµατική στέγη, όταν οι επαγγελµατικές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται στον
ίδιο χώρο (π.χ. σε ενιαίο όροφο κτιρίου) ή σε διαφορετικούς χώρους οι οποίοι όµως
επικοινωνούν µεταξύ τους (π.χ. σε διαφορετικούς ορόφους κτιρίου οι οποίοι
επικοινωνούν µε εσωτερική σκάλα), πράγµα που σηµαίνει ότι και στη µία και στην
άλλη περίπτωση οι πελάτες των εν λόγω επιτηδευµατιών εξυπηρετούνται από κοινή
ή κοινές εισόδους. Αντίθετα όταν οι επαγγελµατικές εγκαταστάσεις των
επιτηδευµατιών βρίσκονται σε αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου κτιρίου π.χ.
σε αυτοτελή γραφεία του ίδιου ή διαφορετικών ορόφων κτιρίου, τότε δεν υφίσταται
κοινή επαγγελµατική στέγη των επιτηδευµατιών, καθόσον οι πελάτες τους
εξυπηρετούνται από ξεχωριστές εισόδους, δεδοµένου ότι η κεντρική είσοδος του
κτιρίου δεν συνιστά είσοδο της επαγγελµατικής τους εγκατάστασης.
3. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περίπτωση που αναφέρετε, κατά την
οποία οι συγκεκριµένες εταιρίες έχουν µισθώσει ξεχωριστά γραφεία στο ίδιο κτίριο
(θέµα πραγµατικό), τα οποία χρησιµοποιούν ως υποκαταστήµατα µε αντικείµενο
εργασιών την εµπορία οπωρολαχανικών, δεν υφίσταται κοινή επαγγελµατική στέγη
αυτών.

217. 1092048/35/0015/18.10.2006
ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που
εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ (ΠΟΛ.
1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ.
1083/2003).
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία µας µε το 2971/20.9.2006 έγγραφο του Γραφείου του κ. Υφυπουργού,
όσον αφορά τα θέµατα αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με την 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε υπόµνηση του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που
εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1083/2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται
µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και τις ενέργειες
των ∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων αυτών,
από τους ανωτέρω επιτηδευµατίες.
Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003
και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον
αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω
αποφάσεων, στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που
αρχίζει µετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους
παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο
τρόπο το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία
συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο
προαναφερόµενο «χαριστικό» διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και µετά
την 1η του έβδοµου µήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός
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εφαρµογής των σχετικών αποφάσεων µε συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών στοχεύουν στην
απλοποίηση των διαδικασιών για τους υπόχρεους, στη µείωση του κόστους
εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήµατος και του αντιπαραγωγικού χρόνου των
επιχειρήσεων (κατάργηση υποβολής της επαναληπτικής κατάστασης της ΠΟΛ.
1166/2002 το πρώτο εικοσαήµερο κάθε νέου διαχειριστικού έτους – µείωση
επισκέψεων στις ∆.Ο.Υ.) και κυρίως στη συνέχιση διασφάλισης της είσπραξης των
χρεών και του ελέγχου υποβολής των δηλώσεων εν γένει, µέτρο, την αναγκαιότητα
του οποίου πιστεύουµε ότι κατανοείτε.
Όπως σας είναι άλλωστε γνωστό, στο ίδιο µέτρο του ελέγχου των
υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 υπόκεινται και οι επιτηδευµατίες
που θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), οι οποίοι
µάλιστα ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα
Επιµελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση µη δυνάµενοι να
θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς, κατ’ ουσίαν δηλαδή µη δυνάµενοι να
συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις
υποχρεώσεις τους αυτές τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Είναι εποµένως σαφές ότι οι επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο
έκδοσης στοιχείων µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ.
1083/2003, τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των
σχετικών υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τους ίδιους µόνο
για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µία φορά ανά διαχειριστική περίοδο και
µάλιστα ετεροχρονισµένα (µετά την πάροδο πέντε µηνών) ενώ συγχρόνως τους
παρέχεται επιπλέον διάστηµα ενός µηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών
τους.
Η χορήγηση παράτασης της προθεσµίας επιβολής κυρώσεων (δηλαδή της 1ης
του έβδοµου µήνα) θα ήταν δυνατή µόνο µε την έκδοση πράξης κανονιστικού
περιεχοµένου (Α.Υ.Ο.Ο.), η προώθηση της οποίας δεν κρίνεται σκόπιµη γιατί θα
συνιστούσε άνιση µεταχείριση αφενός σε σχέση µε τους επιτηδευµατίες που
θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ., όπως προκύπτει και από τα όσα
προαναφέρθηκαν και αφετέρου σε σχέση µε τους επιτηδευµατίες που υπάγονται στις
προαναφερόµενες αποφάσεις, σε βάρος των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί από τις
∆.Ο.Υ. οι προβλεπόµενες κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή των αναφεροµένων στην
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1088/2006.

218. 1086233/691/0015/27.10.2006
ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που
εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ (ΠΟΛ.
1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ.
1083/2003).
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε
ευνοϊκότερη αντιµετώπιση των κυρώσεων – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε
βάρος επιτηδευµατιών που εντάσσονται στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.
1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003, ύστερα από τον έλεγχο των φορολογικών τους
υποχρεώσεων που διενεργήθηκε από τις ∆.Ο.Υ. κατ’ εφαρµογή της αριθµ.
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1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου, για τους λόγους που
επικαλείσθε σ’ αυτήν, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με την 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε υπόµνηση
του νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος 2004 (τρίτο
έτος εφαρµογής) σχετικά µε τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που εντάσσονται
στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003)
και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), όσον
αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων που καθορίζονται µε
τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και τις ενέργειες των
∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων αυτών, από
τους ανωτέρω επιτηδευµατίες.
Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003
και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον
αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω
αποφάσεων, στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που
αρχίζει µετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους
παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο
τρόπο το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία
συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο
προαναφερόµενο «χαριστικό» διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και µετά
την 1η του έβδοµου µήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός
εφαρµογής των σχετικών αποφάσεων µε συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών για τις οποίες
δεν µπορεί να γίνει λόγος «άγνοιάς» τους, αφού όπως προαναφέρθηκε έχουν
εφαρµογή ήδη από το 2004, στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους
υπόχρεους, στη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήµατος
και του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων (κατάργηση υποβολής της
επαναληπτικής κατάστασης της ΠΟΛ. 1166/2002 το πρώτο εικοσαήµερο κάθε νέου
διαχειριστικού έτους – µείωση επισκέψεων στις ∆.Ο.Υ.) και κυρίως στη συνέχιση
διασφάλισης της είσπραξης των χρεών και του ελέγχου υποβολής των δηλώσεων εν
γένει, µέτρο, την αναγκαιότητα του οποίου πιστεύουµε ότι κατανοείτε.
Όπως σας είναι άλλωστε γνωστό, στο ίδιο µέτρο του ελέγχου των
υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι
επιτηδευµατίες που θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος),
οι οποίοι µάλιστα ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους
προς τα Επιµελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση µη δυνάµενοι να
θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς, κατ’ ουσίαν δηλαδή µη δυνάµενοι να
συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις
υποχρεώσεις τους αυτές τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Είναι εποµένως σαφές ότι οι επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο
έκδοσης στοιχείων µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ.
1083/2003, τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των
σχετικών υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τους ίδιους µόνο
για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µία φορά ανά διαχειριστική περίοδο και
µάλιστα ετεροχρονισµένα (µετά την πάροδο πέντε µηνών) ενώ συγχρόνως τους
παρέχεται επιπλέον διάστηµα ενός µηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών
τους.
Συνεπώς, δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός για άδικη µεταχείρισή τους σε σχέση µε
τις επιχειρήσεις που παρέµειναν στον κλασσικό τρόπο θεώρησης, αλλά το αντίθετο.

- 257 -

Περαιτέρω και όσον αφορά τον καταλογισµό των προστίµων, διευκρινίζεται ότι
το πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη
δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερµηνευτική εγκύκλιος
3/1992, Άρθρο 32.0).
Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι το αίτηµά σας για ευνοϊκότερη
αντιµετώπιση των παραβάσεων που έχουν επιβληθεί στους υπόχρεους
επιτηδευµατίες κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για το οποίο απαιτείται
νοµοθετική ρύθµιση, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, δεδοµένου ότι θα
συνιστούσε άνιση µεταχείριση αφενός σε σχέση µε τους επιτηδευµατίες που
θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. και αφετέρου σε σχέση µε τους
επιτηδευµατίες που υπάγονται στις προαναφερόµενες αποφάσεις, σε βάρος των
οποίων έχουν ήδη επιβληθεί από τις ∆.Ο.Υ. οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Τέλος, σηµειώνεται ότι η έκδοση αθεώρητων στοιχείων δεν αποτελεί λόγο
ανακρίβειας των βιβλίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
30 του Κ.Β.Σ. αλλά λόγο ανεπάρκειας αυτών σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
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ΑΡΘΡΟ 39 - Μεταβατικές διατάξεις.
219. 1021973/39/0015/28.2.2006
ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζηµίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση
ζηµιών σε αυτοκίνητα, µε δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά
στοιχεία.
Απαντώντας στην µε αρ. πρωτ. 7929/29-11-2005 επιστολή σας που
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας µε το 127/8-2-2006 Υπηρεσιακό Σηµείωµα από την
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1. Αντικείµενο των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) είναι τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών αναφορικά µε την τήρηση και έκδοση των
φορολογικών βιβλίων και στοιχείων αντίστοιχα.
2. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 31 του
ν.2238/1994 τα δικαιολογητικά στοιχεία για αποκατάσταση ζηµιών στα αυτοκίνητα
κατατίθενται στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται κατ' αρχήν
στα βιβλία των επιχειρήσεων που δικαιούνται τις αποζηµιώσεις και κρατούνται
φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών ως δικαιολογητικά εγγραφής, στις οποίες γίνεται η
παρατήρηση ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί στη συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία
(επωνυµία) για την είσπραξη της σχετικής αποζηµίωσης.(Σχετ.εγγ. 1106848/1025/210-1995).
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, οι φωτοτυπίες των ως άνω
τιµολογίων αποτελούν νόµιµα δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία των
επιτηδευµατιών για τις ανάγκες του Κ.Β.Σ. και γενικότερα της φορολογίας, και µόνο.
Για την έγκριση των σχετικών δαπανών µε δικαιολογητικό τις εν λόγω
φωτοτυπίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα που τις εγκρίνει για την εξεύρεση
λύσης.
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Άρθρο 5 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179)

220. 1073985/501/0015/30.1.2006
ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής.
Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.8(περ.β΄) και 9 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997, θεωρείται «αυτοτελής παράβαση», η έκδοση καθενός αθεώρητου
στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου, το
δε ανώτατο όριο του προστίµου δεν µπορεί να υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση της
απόφασης µέσα στην ίδια χρήση το δεκαπενταπλάσιο
της ΒΑΣ.ΥΠ. 1 (δηλαδή
15Χ293 ή 586 ή 880 ανάλογα την κατηγορία των βιβλίων ή την απαλλαγή τους από
αυτά).
Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδροµής αθεώρητα και
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική
παράβαση (έγγραφό µας 1040385/257/0015/27-8-1999 προς το Σ.∆.Ο.Ε.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5
του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν
έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον στις ως
άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
εµπρόθεσµα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη
διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.3 της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 (που κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999), σε περίπτωση µη
υποβολής της κατάστασης γνωστοποίησης που προβλέπεται από την ως άνω
Α.Υ.Ο., ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων µε αυτή, έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις
που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
4.
Για τον λήπτη
αθεώρητου φορολογικού στοιχείου δεν προβλέπονται
φορολογικές κυρώσεις, εφόσον αυτά αφορούν πραγµατική συναλλαγή, µε την
προϋπόθεση ότι, καταχωρήθηκαν στα τηρούµενα από αυτόν βιβλία, εφόσον υπάρχει
υποχρέωση καταχώρησης (εγκύκλιος 3/1992 παρ.33.7).
5.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2523/1997,
θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε
οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας
φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί
σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται
επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά
στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που
αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
6.
Από έλεγχο που πραγµατοποίησε το Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆. Αττικής στην επιχείρηση
«Σ……», διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση εξέδωσε σε διάστηµα 3 περίπου
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ετών, 5.550 δελτία αποστολής αθεώρητα, όχι εκ παραδροµής, αλλά σκοπίµως λόγω
ύπαρξης κωλύµατος θεώρησης (ληξιπρόθεσµα χρέη), χρησιµοποιώντας δόλια και
εσκεµµένα την φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» χωρίς να
πληρεί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης, αλλά και χωρίς να υποβάλλει
σχετική δήλωση προκειµένου να ενταχθεί στο µέτρο της έκδοσης αθεώρητων
φορολογικών στοιχείων και µε βάση το γεγονός αυτό τίθεται το ερώτηµα εάν η
προσθήκη δολίως και εσκεµµένως της φράσης «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1105/1999» καθιστά πλαστά τα στοιχεία αυτά.
7.
Ενόψει των ανωτέρω άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι, τα ως άνω στοιχεία
δεν είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως «πλαστά» καθόσον δεν πληρούν κατ’
αρχήν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική
διάταξη (παρ.6 ανωτέρω). Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταλογισθούν στον εκδότη,
οι παραβάσεις που προβλέπονται για την εσκεµµένη (όχι εκ παραδροµής) έκδοση
των αθεωρήτων στοιχείων (πρώτο εδάφιο της παρ.1 του παρόντος).
Αυτονόητο είναι ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει περίπτωση τα ως άνω αθεώρητα
στοιχεία να χαρακτηρισθούν και ως πλαστά εφόσον φέρουν τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά του β΄ εδαφίου της παρ.6 ανωτέρω, οπότε στην περίπτωση αυτή θα
καταλογισθεί στον εκδότη (όχι στον λήπτη) και το σχετικό πρόστιµο για τα πλαστά
αυτά στοιχεία.
8.
Με βάση τα παραπάνω σας επισυνάπτουµε τη σχετική αλληλογραφία και
παρακαλούµε να έχουµε την σύµφωνη γνώµη σας και σε διαφορετική περίπτωση τις
απόψεις σας.

221. 1029953/1203/∆Ε-Α΄/22.3.2006
ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόµων
αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση
και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα και µε αφορµή σχετικά ερωτήµατα που
τίθενται στην υπηρεσία µας, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζονται
ειδικές περιπτώσεις αυτοτελών παραβάσεων, µεταξύ των οποίων και η περίπτωση
έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών ή
νόθευσης τέτοιων στοιχείων, η οποία συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και
επισύρει πρόστιµο κατά τα ειδικότερον οριζόµενα από τις διατάξεις αυτές.
Ανάλογες ήταν και οι διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ 186/1992).
2. Περαιτέρω, µε την αριθ. 84/1999 γνωµοδότηση του ∆' Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.,
η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών (σχετ. εγκύκλιος
1018993/1053/∆Ε-Α/ΠΟΛ.1093/16.4.99), έγινε δεκτό ότι επί δήλωσης έναρξης
επιτηδεύµατος εκ µέρους φυσικού προσώπου φερόµενου κατά φαινόµενο και µόνο
ως επιτηδευµατία, καθώς και επί εικονικής εταιρείας ως προς την εταιρική σύµβαση
ή τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων ή οποιουδήποτε νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου, οι καταλογιστικές πράξεις πρέπει να εκδίδονται σε βάρος του
ασκούντος πράγµατι την επιχείρηση και όχι σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται
ότι την ασκεί.
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3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.3220/04 µεταξύ
άλλων ορίζεται ότι επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι
εκδόθηκαν από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε
µορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νοµικό ή άλλης µορφής πρόσωπο,
εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αµέτοχα µε τη
συγκεκριµένη συναλλαγή, οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι
κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται,
καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται αποκλειστικά κατά του πραγµατικού υπόχρεου
που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόµενου εκδότη.
4. Τέλος, από τη δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία έχει γίνει δεκτό ότι σε
περίπτωση αποβιώσαντος φυσικού προσώπου επιτηδευµατία, εφόσον πριν από το
θάνατό του είχε υποπέσει σε παράβαση του Κ.Β.Σ., το χρηµατικό πρόστιµο
επιβάλλεται στους κληρονόµους του, γιατί τα πρόστιµα αυτά είναι διοικητικές ποινές
οικονοµικού χαρακτήρα που κληρονοµούνται ως υποχρεώσεις της κληρονοµιάς και
δεν υπόκεινται σε απόσβεση µε το θάνατο του παραβάτη και περαιτέρω, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 1885 του Αστικού Κώδικα, οι απαιτήσεις και τα χρέη
της κληρονοµιάς διαιρούνται αυτοδικαίως µεταξύ των συγκληρονόµων ανάλογα
µε τη µερίδα κάθε κληρονόµου (Σ.Τ.Ε. 179 και 180/1977, εγκύκλιος
Σ.4162/129/ΠΟΛ.195/23.9.1982).
5. Από τα παραπάνω προκύπτει καταρχήν ότι και στις περιπτώσεις θανάτου
υποκρυπτόµενου προσώπου σε υπόθεση έκδοσης ή λήψης εικονικών και πλαστών
φορολογικών στοιχείων, τα οικεία πρόστιµα Κ.Β.Σ. επιβάλλονται στους κληρονόµους
ως υποχρεώσεις της κληρονοµιάς.
Περαιτέρω όµως, ειδικά στις ανωτέρω περιπτώσεις ανακύπτει ενδεχοµένως
ζήτηµα πιθανής απόδειξης του φερόµενου ως υποκρυπτόµενου προσώπου ότι δεν
ενήργησε ως τέτοιος και γενικώς ανακύπτει προβληµατισµός ως προς την επιβολή ή
µη προστίµων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόµων, λόγω της ιδιοµορφίας των
περιπτώσεων αυτών.
Άποψη της υπηρεσίας µας είναι ότι εφόσον από τους οικείους φακέλους και όλα
τα σχετικά στοιχεία και δεδοµένα τεκµηριώνεται πλήρως η παράβαση ως προς τον
υποκρυπτόµενο, τα ανωτέρω πρόστιµα θα πρέπει να επιβάλλονται στους
κληρονόµους, καθόσον σύµφωνα µε την προαναφερόµενη γνωµοδότηση ο
υποκρυπτόµενος βαρύνεται µε όλες τις συνέπειες, ειδικά µάλιστα επί έκδοσης
εικονικών στοιχείων οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται βάσει των ως άνω διατάξεων
του ν.3220/04 αποκλειστικά σε βάρος του και όχι κατά του φερόµενου εκδότη,
εφόσον ο τελευταίος αποδείξει ότι είναι παντελώς αµέτοχος µε τη σχετική συναλλαγή.
Εξάλλου, είναι δεδοµένο το δικαίωµα των κληρονόµων για αποποίηση της
κληρονοµιάς, εφόσον το επιθυµούν, ώστε σε τέτοια περίπτωση να µην τύχουν των
παραπάνω συνεπειών.
Πρόσθετο ζήτηµα που απασχολεί την υπηρεσία µας είναι και η τύχη των
προβλεπόµενων µέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/1997 για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση θανάτου του υποκρυπτόµενου σε έκδοση
και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αν στην περίπτωση
αυτή λαµβάνονται ή όχι τα εν λόγω µέτρα σε βάρος των κληρονόµων.
6. Κατόπιν αυτών και λόγω της σπουδαιότητας του ζητήµατος και του γενικότερου
ενδιαφέροντός του και λαµβάνοντας υπόψη το αριθ. 2586/22.11.04 έγγραφο της
υπηρεσίας σας προς τη ∆.Ο.Υ. ………που αναφέρεται σε συναφή υπόθεση,
παρακαλούµε για την παραποµπή του όλου θέµατος στο Ν.Σ.Κ, για έκδοση σχετικής
γνωµοδότησης.
Παρακαλούµε επίσης, λόγω συνάφειας του θέµατος, όπως, στην τυχόν
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περίπτωση που κατά την άποψη του Ν.Σ.Κ. δεν πρέπει στις ανωτέρω περιπτώσεις
να επιβάλλονται πρόστιµα Κ.Β.Σ. στους κληρονόµους, εξετασθεί και το θέµα του
χειρισµού των περιπτώσεων αυτών από πλευράς κύριων φορολογιών (επιβολή ή
µη των σχετικών επιβαρύνσεων, κατά τις οικείες διατάξεις, στις φορολογίες
εισοδήµατος, Φ.Π.Α. κλπ.).

222. 1033125/269/0015/14.4.2006
ΘΕΜΑ: Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003»
σε εκδοθέντα στοιχεία.
Απαντώντας στην από 29.3.2006 ερώτησή σας σχετικά µε την υποβολή
προστίµου στην περίπτωση µη αναγραφής της φράσης «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ….» (ανάλογα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο) σε αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί από επιτηδευµατία µε αντικείµενο εργασιών
ενοικιαζόµενα δωµάτια ο οποίος τηρεί πρόσθετο βιβλίο πελατών, στο οποίο τις έχει
καταχωρήσει, σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.

2.

3.

4.

Με τις διατάξεις των αποφάσεων Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1071/25.2.2000, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ
1166/29.5.2002 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2.6.2003 ορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι
οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) εκδίδουν αθεώρητα τα στοιχεία αξίας για τις συναλλαγές που
καταχωρούν σε αυτά. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες ως άνω υπουργικές
αποφάσεις όλα τα στοιχεία που εκδίδονται αθεώρητα βάσει αυτών πρέπει να
φέρουν σχετική ένδειξη µε αναφορά στην απόφαση που απαλλάσσει τους
εκδότες από τη θεώρηση των στοιχείων αυτών («αθεώρητα βάσει ΠΟΛ…»).
Εφόσον ο επιτηδευµατίας έχει υποβάλει δήλωση ένταξης στο µέτρο της
έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων και έχει καταχωρήσει τα
εκδοθέντα αθεώρητα στοιχεία στο πρόσθετο βιβλίο πελατών, όπως
προβλέπεται από τις ως άνω αποφάσεις, το γεγονός ότι τα εκδοθέντα στοιχεία
δεν φέρουν τη σχετική ένδειξη «αθεώρητα βάσει ΠΟΛ….» συνιστά µια γενική
παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων που
επιφέρει το αντίστοιχο πρόστιµο ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλίων που
τηρεί ο επιτηδευµατίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και ε΄
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, η δε διαπίστωση της ανωτέρω
παράλειψης σε περισσότερες χρήσεις συνιστά µια γενική παράβαση ανά
χρήση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
Σε κάθε περίπτωση, άρα και στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, ανάλογα
µε τα πραγµατικά περιστατικά που εκτιµώνται από τον φορολογικό έλεγχο
µπορεί να τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 2523/1997.
Τέλος, η λήψη των ως άνω φορολογικών στοιχείων δεν συνιστά παράβαση
διατάξεων του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν επιβάλλονται πρόστιµα στους λήπτες
τους.
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223. 1040067/111/0015/19.4.2006
ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων (όχι εκ παραδροµής) δελτίων
αποστολής.
Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.8(περ.β΄) και 9 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997, θεωρείται «αυτοτελής παράβαση», η έκδοση καθενός αθεώρητου
στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου, το
δε ανώτατο όριο του προστίµου δεν µπορεί να υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση της
απόφασης µέσα στην ίδια χρήση το δεκαπενταπλάσιο
της ΒΑΣ.ΥΠ. 1 (δηλαδή
15Χ293 ή 586 ή 880 ανάλογα την κατηγορία των βιβλίων ή την απαλλαγή τους από
αυτά).
Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδροµής αθεώρητα και
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική
παράβαση (έγγραφό µας 1040385/257/0015/27-8-1999 προς το Σ.∆.Ο.Ε.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5
του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν
έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον στις ως
άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
εµπρόθεσµα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη
διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.3 της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 (που κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999), σε περίπτωση µη
υποβολής της κατάστασης γνωστοποίησης που προβλέπεται από την ως άνω
Α.Υ.Ο., ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων µε αυτή, έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις
που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
4.
Για τον λήπτη
αθεώρητου φορολογικού στοιχείου δεν προβλέπονται
φορολογικές κυρώσεις, εφόσον αυτά αφορούν πραγµατική συναλλαγή, µε την
προϋπόθεση ότι, καταχωρήθηκαν στα τηρούµενα από αυτόν βιβλία, εφόσον υπάρχει
υποχρέωση καταχώρησης (εγκύκλιος 3/1992 παρ.33.7).
5.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2523/1997,
θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε
οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας
φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί
σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται
επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά
στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που
αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
6.
Από έλεγχο που πραγµατοποίησε το Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆. Αττικής στην επιχείρηση
«……..», διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση εξέδωσε σε διάστηµα 3 περίπου
ετών, 5.550 δελτία αποστολής αθεώρητα, όχι εκ παραδροµής, αλλά σκοπίµως λόγω
ύπαρξης κωλύµατος θεώρησης (ληξιπρόθεσµα χρέη), χρησιµοποιώντας δόλια και
εσκεµµένα την φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» χωρίς να
πληρεί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης, αλλά και χωρίς να υποβάλλει
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σχετική δήλωση προκειµένου να ενταχθεί στο µέτρο της έκδοσης αθεώρητων
φορολογικών στοιχείων και µε βάση το γεγονός αυτό τίθεται το ερώτηµα εάν η
προσθήκη δολίως και εσκεµµένως της φράσης «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1105/1999» καθιστά πλαστά τα στοιχεία αυτά.
7.
Ενόψει των ανωτέρω άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι, τα ως άνω στοιχεία
δεν είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως «πλαστά» καθόσον δεν πληρούν κατ’
αρχήν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική
διάταξη (παρ.5 ανωτέρω). Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταλογισθούν στον εκδότη,
οι παραβάσεις που προβλέπονται για την εσκεµµένη (όχι εκ παραδροµής) έκδοση
των αθεωρήτων στοιχείων (πρώτο εδάφιο της παρ.1 του παρόντος).
Αυτονόητο είναι ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει περίπτωση τα ως άνω αθεώρητα
στοιχεία να χαρακτηρισθούν και ως πλαστά εφόσον φέρουν τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά του β΄ εδαφίου της παρ.5 ανωτέρω, οπότε στην περίπτωση αυτή
θα καταλογισθεί στον εκδότη (όχι στον λήπτη) και το σχετικό πρόστιµο για τα
πλαστά αυτά στοιχεία.
8.
Τέλος σηµειώνουµε ότι σύµφωνη µε τα ανωτέρω είναι και η άποψη της ∆/νσης
Ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο 1035404/1090/∆Ε-Α’/6-4-2006 απαντητικό της
έγγραφο σε σχετικό ερώτηµά µας, το οποίο κοινοποιήθηκε και σε σας.

224. 1034684/279/0015/4/5/2006
ΘΕΜΑ: Μη καταχώρηση Α.Λ.Π. στο βιβλίο εσόδων - εξόδων – Πλήθος και
ύψος προστίµων.
Με την από 4.4.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι σε επιχείρηση µε
αντικείµενο εργασιών πρατήριο υγρών καυσίµων διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο η
µη καταχώρηση στο τηρούµενο βιβλίο εσόδων – εξόδων τριάντα τεσσάρων (34)
Α.Λ.Π. συνολικής αξίας 11.502,92 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. αξίας 1495,39 ευρώ. Ενόψει
των παραπάνω ζητάτε να σας γνωρίσουµε το ύψος του προστίµου που πρέπει να
επιβληθεί γι’ αυτές τις παραβάσεις.
Σχετικά µε το θέµα αυτό σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
5 του ν. 2523/1997 ορίζεται αντιστοίχως ότι για την εφαρµογή του αντικειµενικού
συστήµατος προσδιορισµού των προστίµων γενικές παραβάσεις είναι αυτές για τις
οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιµο ανά διαχειριστική περίοδο ανεξάρτητα από
το πλήθος αυτών και αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές που ορίζονται στην
παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο για
κάθε παράβαση.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις των περιπτώσεων δ’ και ζ’ της παραγράφου 8
του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόµου ορίζεται ότι για την επιβολή του αντικειµενικού
προστίµου θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρµόζεται η Βάση
Υπολογισµού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1), ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά, έχει αριθµητική τιµή ένα (1):
– Η µη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου,
εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο των περιπτώσεων α’ και γ’ (περίπτ. δ’).
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– Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και
στοιχείου απογραφής. Κατ’ εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των
περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ θεωρούνται γενικές µέχρι ποσό συνολικής διαφοράς, κατά
περίπτωση, οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ (περίπτ. ζ’).
3. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου
ορίζεται ότι κάθε φορά που διενεργείται φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνονται
επαναλαµβανόµενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς κατά τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται η
επιβολή προστίµων µε βάση την κατηγορία βιβλίων κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 2, το ανώτατο όριο του προστίµου δεν µπορεί να
υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου το
δεκαπενταπλάσιο των προστίµων αυτών για κάθε κατηγορία παραβάσεων των
περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου και κατά τη δεύτερη έκδοση
απόφασης επιβολής προστίµου το τριακονταπλάσιο των προστίµων αυτών για κάθε
ως άνω κατηγορία παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της
διάπραξης των παραβάσεων αυτών δεν ισχύει περιορισµός ως προς το ανώτατο
όριο αυτών των προστίµων.
4. Τέλος στην 1019794/158/0015/ΠΟΛ 1063/23.2.2000 διαταγή, µε την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων,
αναφέρεται ότι στην περίπτωση διαπίστωσης από τον ίδιο έλεγχο πολλών
παραβάσεων της περίπτωσης δ’ ή ε’ ή στ’ ή ζ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν. 2523/1997, για όσες παραβάσεις εµπίπτουν στο όριο των οκτακοσίων ογδόντα
(880) ευρώ, οι οποίες θεωρούνται ως µία γενική παράβαση, επιβάλλεται πρόστιµο
ανάλογο της κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και για κάθε µία από τις
υπόλοιπες παραβάσεις, που είναι άνω του ορίου αυτού, επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιµο. Όµως το συνολικό ποσό των προστίµων (για τη γενική παράβαση και τις
αυτοτελείς) δεν µπορεί να υπερβεί την κατά περίπτωση οριζόµενη «οροφή»
(15/πλάσιο του ανάλογου µε την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. προστίµου για την
πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου και 30/πλάσιο του προστίµου αυτού
για τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου).
5. Με βάση όσα προαναφέρονται προκύπτει ότι για τις τριάντα τέσσερις (34)
Α.Λ.Π. που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι δεν καταχωρήθηκαν στο βιβλίο εσόδων
– εξόδων της προαναφερόµενης επιχείρησης πρέπει να καταλογιστούν πρόστιµα ως
ακολούθως:
– Για όλες τις Α.Λ.Π. που η συνολική τους αξία είναι µέχρι 880 ευρώ,
λαµβανοµένων υπόψη εκείνων µε τη µικρότερη αξία προς τη µεγαλύτερη, πρέπει να
επιβληθεί ένα πρόστιµο ανάλογο της κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων, δηλαδή
το ποσό των 586 ευρώ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υποπερίπτ. αβ’ της περίπτ.
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
– Για κάθε µία από τις υπόλοιπες Α.Λ.Π. πρέπει να επιβληθεί αυτοτελές
πρόστιµο πάλι ανάλογο της κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων.
Τέλος σηµειώνεται ότι εάν πρόκειται για την πρώτη ή δεύτερη έκδοση
απόφαση επιβολής προστίµου για παραβάσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν. 2523/1997, το σύνολο των ως άνω προστίµων δεν µπορεί να υπερβεί την
«οροφή» που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος.
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225. 1022871/409/0015/8/6/2006
ΘΕΜΑ: Παραβάσεις που καταλογίζονται επί µη ενηµέρωσης του βιβλίου
εσόδων – εξόδων µε τα στοιχεία πώλησης.
Με σχετικό έγγραφό σας µας γνωρίζετε ότι πρατήριο υγρών καυσίµων, που από
1/1/2003 τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας για την εµπορία πετρελαίου, δεν καταχωρεί στο
βιβλίο εσόδων – εξόδων τα στοιχεία πώλησης (Α.Λ.Π. – τιµολόγια) που εκδίδει για το
πετρέλαιο, αλλά καταχωρεί σ΄ αυτό µε µία µηνιαία εγγραφή τα τεκµαρτά έσοδα,
όπως αυτά προκύπτουν µε αναγωγή των αγορών του κάθε µήνα σε πωλήσεις και
ζητάτε τις απόψεις µας σχετικά µε τις παραβάσεις που πρέπει να καταλογίσετε για
την πληµµέλεια αυτή.
Επί του θέµατος αυτού σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η µη καταχώρηση κάθε
στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου ή εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε
πρόστιµο των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 33.1 του άρθρου 33 της εγκυκλίου
3/1992 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), µε την οποία ερµηνεύτηκαν οι διατάξεις της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ότι η
έννοια της µη καταχώρησης είναι διάφορη της έννοιας της µη ενηµέρωσης ή της
εκπρόθεσµης ενηµέρωσης και σηµαίνει την παράλειψη καταχώρησης στοιχείων
(επιλεκτικά ή µη), που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο σε βιβλία που τυπικά
εµφανίζονται ενηµερωµένα.
Έτσι κάθε στοιχείο ή έγγραφο (παραστατικό) που
δεν έχει καταχωρηθεί επισύρει αυτοτελώς πρόστιµο. Αντίθετα η µη ενηµέρωση των
βιβλίων ή η εκπρόθεσµη ενηµέρωση αυτών δεν είναι αυτοτελείς παραβάσεις αλλά
γενικές και επισύρουν ένα ενιαίο κατά διαχειριστική περίοδο πρόστιµο.
Η πιο πάνω ερµηνευτική θέση της ∆ιοίκησης έχει ανάλογη εφαρµογή και στις
προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997, καθόσον το περιεχόµενο αυτών συµπίπτει µε το περιεχόµενο των πιο
πάνω διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κ.Β.Σ.
3.Με βάση όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο προκύπτει ότι η
καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της προαναφερόµενης επιχείρησης µε µία
εγγραφή των τεκµαρτών εσόδων κάθε µήνα, µε αναγωγή των αγορών του κάθε µήνα
σε πωλήσεις, δεν καθιστά το βιβλίο αυτό τυπικά ενηµερωµένο. Συνεπώς η µη
καταχώρηση στο εν λόγω βιβλίο όλων των στοιχείων πώλησης συνιστά ουσιαστικά
µη ενηµέρωση του βιβλίου αυτού ως προς το σκέλος των εσόδων, οπότε για την
παράλειψη αυτή πρέπει να καταλογιστεί µία γενική παράβαση.

226. 1048169/381/0015/8/6/2006
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίµου.
Με το 4509/17.5.2006 έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε το είδος της
παράβασης και το ύψος του προστίµου στη περίπτωση που διαπιστώνεται
συγκεντρωτική καταχώρηση για τα υπόλοιπα 288 πελατών στο λογαριασµό
ΠΕΛΑΤΕΣ στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών, χωρίς να έχει καταχωρηθεί
ανάλυση του λογαριασµού αυτού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.
Απαντώντας στα προαναφερόµενα σας πληροφορούµε τα εξής:
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ΚΒΣ για τα
λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τα οποία παρακολουθούνται µε
περιληπτικούς - γενικούς λογαριασµούς µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο
απογραφών τα υπόλοιπα µόνο των οικείων λογαριασµών, εφόσον καταχωρείται
ανάλυση καθενός λογαριασµού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.
2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997, για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού που
διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως επιβάλλεται ιδιαίτερο
πρόστιµο.
3. Ακόµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 5 του ν.2523/1997 θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις η κάθε µη
καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.
4. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι η καταχώρηση των υπολοίπων 288
πελατών συγκεντρωτικά µε ένα ποσό στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών χωρίς
να έχει καταχωρηθεί ανάλυση ανά πελάτη σε καταστάσεις ή ισοζύγια, δεν συνιστά µη
καταχώρηση 288 στοιχείων απογραφής αλλά πληµµελή ενηµέρωση του βιβλίου
απογραφών και ισολογισµών. Συνεπώς πρόκειται για γενική παράβαση της
παραγράφου 2 περίπτωση ε του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για την οποία
επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιµο ύψους βάσης υπολογισµού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) της
ιδίας παραγράφου.

227. 1060202/464/0015/28.6.2006
ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων σε βάρος των κληρονόµων αποβιώσαντος
φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση εικονικών
φορολογικών στοιχείων.
Απαντώντας στο από 17.5.2006 έγγραφό σας µε το οποίο ρωτάτε εάν τα
πρόστιµα από παραβάσεις για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων
επιβάλλονται στους κληρονόµους στην περίπτωση θανάτου υποκρυπτόµενου σε
έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από τη δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία έχει γίνει δεκτό (ΣΤΕ 179 και
180/1977, εγκύκλιος Σ.4162/129/ΠΟΛ 195/23.9.1982) ότι τα πρόστιµα που
επιβάλλονται από τη φορολογική αρχή για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. είναι µεν
διοικητικές ποινές οικονοµικού χαρακτήρα, αλλά δεν έχουν προσωποπαγή
χαρακτήρα, και δεν αποσβήνονται µε το θάνατο του υπόχρεου παραβάτη, αλλά
κληρονοµούνται, σαν υποχρεώσεις της κληρονοµίας και καταβάλλονται από τους
κληρονόµους.
2.
Στο µε αρ. πρωτ. 2586/22.11.2004 έγγραφο του Ειδικού Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου διατυπώθηκε η άποψη ότι τα πρόστιµα αυτά θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι αποσβήνονται µε το θάνατο του παραβάτη και δεν συνιστούν
υποχρεώσεις της κληρονοµίας, κυρίως επειδή «έχουν αυστηρά προσωπικό
χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι χαρακτηριζόµενα ως διοικητικές κυρώσεις που
αποσκοπούν στον εξαναγκασµό του υπόχρεου προς συµµόρφωση προς τις
φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις του, ήτοι αποτρέποντας τον από την τέλεση
µελλοντικών φορολογικών παραβάσεων, η επιβολή τους δεν προϋποθέτει την
ύπαρξη ζηµίας για το ∆ηµόσιο και συνεπώς δεν έχουν βεβαίως αποκαταστατικό
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χαρακτήρα, εφόσον µε αυτά δεν επιδιώκεται η ικανοποίηση- έστω και µερικώς- της
υποχρέωσης προς πληρωµή των οικείων οφειλόµενων φόρων».
3.
Κατόπιν της ανωτέρω διατυπωθείσας άποψης, η όποια έρχεται σε αντίθεση µε
την µέχρι τώρα κρατούσα, έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τη ∆ιεύθυνσή µας και
τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου προς το Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας για
έκδοση γνωµοδότησης από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους προκειµένου να αρθεί
κάθε αµφιβολία ως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις εν προκειµένω.
4.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, µε την επιφύλαξη έκδοσης
διαφορετικής γνωµοδότησης από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, τα πρόστιµα
αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση εικονικών στοιχείων
κληρονοµούνται ως υποχρεώσεις της κληρονοµίας και δεν αποσβήνονται µε το
θάνατο του παραβάτη. Συνεπώς, και στην περίπτωση σας υπόχρεοι για τα πρόστιµα
του αποβιώσαντος υποκρυπτόµενου στην έκδοση εικονικών στοιχείων είναι οι
κληρονόµοι στους οποίους εκδίδεται χωριστή για τον καθένα απόφαση επιβολής
προστίµου, ανάλογα µε τη µερίδα του κάθε ενός από αυτούς.

228. 1060741/180/0015/29.6.2006
ΘΕΜΑ: Επιστροφή ή µη Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης, σε αγρότη του ειδικού
καθεστώτος, λόγω έκδοσης εικονικών ως προς το πρόσωπο του
εκδότη τιµολογίων από έµπορο αγοραστή, των παραγοµένων
αγροτικών προϊόντων του.
Αναφερόµενοι στην ως άνω επιστολή σας, προς το Πολιτικό Γραφείο του κ.
Πρωθυπουργού η οποία περιήλθε
στην
υπηρεσία
µας
µε
την
1056839/1405/257/Β0014/16-6-2006 σχετική µε το θέµα απάντηση της ∆/νσης
Φ.Π.Α., και για τα θέµατα αρµοδιότητάς µας, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 2 και 12 του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεν
τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν τιµολόγια πώλησης για τα προϊόντα παραγωγής τους,
αλλά τα σχετικά τιµολόγια για την αγορά των προϊόντων τους (Τιµολόγια Αγοράς)
υποχρεούνται να τα εκδίδουν οι έµποροι που αγοράζουν τα προϊόντα της
παραγωγής τους.
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10
του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179), η έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων
αποτελεί ιδιάζουσα φορολογική παράβαση που επισύρει πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου, εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη του ποσού των
880 ευρώ.
3.
Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω οριζοµένων, µε τις διατάξεις του δευτέρου
εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου,
ορίζεται ότι, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιµο στον αγρότη-λήπτη των εικονικών
στοιχείων, όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά είναι διαφορετικό το πρόσωπο µε
το οποίο συναλλάχτηκε.
4.
Όπως είναι αυτονόητο οι ανωτέρω εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.2523/1997 αποσκοπούν στην ευνοϊκότερη µεταχείριση των αγροτών του ειδικού
καθεστώτος του Φ.Π.Α., αποκλείοντας την επιβολή προστίµου του Κ.Β.Σ. στους
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αγρότες – λήπτες εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών
στοιχείων.

229. 1054325/421/0015/8.8.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την εκτέλεση δηµόσιου τεχνικού
έργου – Επιβολή ή µη ισόποσου προστίµου.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το
αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του π.δ.
186/1992 (K.B.Σ.), εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της
παραγράφου 3 του άρθρου 2, το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος της
διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των
αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων.
Κατ’ εξαίρεση, όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12, τα οποία εκδίδονται στο
τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή ηµέρα
του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής
περιόδου, εφόσον παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.
2.
Περαιτέρω και όσον αφορά ειδικότερα το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου
τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 και 15 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτές ερµηνεύθηκαν µε την εγκύκλιό µας 1118148/936/εγκ.
3/24.11.1992 (παρ. 12.5.2), το τιµολόγιο τεχνικών έργων εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί
και παραδοθεί το έργο, όχι όµως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των
συµβαλλοµένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και µετά τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου, τιµολογείται το τµήµα του έργου που έχει εκτελεσθεί µέσα στη χρήση.
Όταν γίνονται προσωρινές επιµετρήσεις το τιµολόγιο εκδίδεται σ’ ένα µήνα
από την προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που
έγινε η επιµέτρηση.
Στο σηµείο αυτό, διευκρινίζεται, ότι για τα δηµόσια τεχνικά έργα εκδίδονται
τιµολόγια από τον εργολήπτη κατασκευαστή του έργου για τα πιστοποιούµενα εντός
της χρήσεως εργολαβικά ανταλλάγµατα.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου δεν
συναρτάται µε το χρόνο είσπραξης της αµοιβής και, συνεπώς, στις περιπτώσεις που
το έργο ολοκληρώνεται ή γίνεται επιµέτρηση ή πιστοποίηση αυτού χωρίς ταυτόχρονα
να καταβάλλεται το εργολαβικό αντάλλαγµα, εκδίδονται τιµολόγια, στους χρόνους
που προαναφέρθηκαν, µε την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ».
Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν αναλόγως και στην
περίπτωση που δεν εισπράττεται η αξία ή η αµοιβή ή µέρος αυτής για την παράδοση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου
2, οπότε τα τιµολόγια εκδίδονται στους χρόνους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο
1 του παρόντος εγγράφου, µε την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ».
3.
Περαιτέρω και όσον αφορά την επιβολή των προστίµων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997,
όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων,
που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της
συναλλαγής ή µέρους αυτής (µη εµφάνιση της συναλλαγής ή µέρους αυτής, κατά το
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χρόνο του ελέγχου, στα οριζόµενα από τον Κ.Β.Σ., φορολογικά βιβλία και στοιχεία), η
δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) €, επιβάλλεται
πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε την αξία της συναλλαγής ή του µέρους αυτής
που αποκρύφτηκε.
4.
Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τον έλεγχο η
ανακριβής έκδοση στοιχείου για συγκεκριµένη συναλλαγή (θέµα πραγµατικό) η δε
αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) €, επιβάλλεται
πρόστιµο ισόποσο της αξίας αυτής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, η διερεύνηση των οποίων εµπίπτει
στην αρµοδιότητά σας.

230. 1057649/443/0015/17.8.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για πώληση µηχανηµάτων έργων,
πάγιου εξοπλισµού , οχηµάτων – Καταλογισµός ή µη παράβασης.
Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας και αναφορικά µε τα θιγόµενα θέµατα,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α), της παραγράφου 1, του άρθρου
11, του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως αυτές ερµηνεύθηκαν µε την εγκύκλιο
118148/936/ΠΟΛ.3/0015/24.11.1992, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον
επιτηδευµατία, µεταξύ άλλων, σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης
αγαθών, ανεξάρτητα αν γίνει διακίνηση των αγαθών (παρ. 11.1α).
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 12, για την
πώληση αγαθών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία, εκδίδεται τιµολόγιο.
3.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ), της παραγράφου 5, του άρθρου 5, του
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν για
συγκεκριµένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το µη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον
το εκδοθέν περιλαµβάνει τουλάχιστον τα δεδοµένα του προβλεπόµενου, έχει εκδοθεί
στον οριζόµενο γι’ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.
4.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπου η πώληση των µηχανηµάτων έργων,
οχηµάτων και πάγιου εξοπλισµού, συντελέσθηκε µε Τ.Π.Υ. αντί να εκδοθεί τιµολόγιο
πώλησης, δεν καταλογίζεται παράβαση εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Επισηµαίνεται όµως ότι, για τις
συναλλαγές αυτές απαιτείτο η έκδοση και δελτίων αποστολής (ισάριθµων µε τα
εκδοθέντα Τ.Π.Υ.) ακόµα και στην περίπτωση που δεν έλαβε χώρα διακίνηση των
αγαθών αυτών σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν (παρ. 1 του παρόντος) και
συνεπώς στην περίπτωση µη έκδοσης δελτίων αποστολής καταλογίζονται αυτοτελείς
παραβάσεις (για κάθε µη εκδοθέν στοιχείο), σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
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231. 1027263/216/0015/31/8/2006
ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και
συνέπειές της.
Απαντώντας στο από 14/3/2006 έγγραφό σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε την παράβαση που πρέπει να καταλογιστεί σε ετερόρρυθµη εταιρεία η
οποία καταχώρισε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ως έξοδο πετρέλαιο θέρµανσης µε
τιµολόγιο που είχε εκδοθεί στο όνοµα ατοµικής επιχείρησης στην οποία
καταλογίστηκε παράβαση λόγω της µη καταχώρισης αυτού στα βιβλία της, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι η καταχώριση στα βιβλία
αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό
στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο της αξίας κάθε καταχώρισης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη
περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το
πρόστιµο κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.
2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι η καταχώριση εξόδου στα βιβλία
επιτηδευµατία µε βάση νόµιµο φορολογικό στοιχείο που αφορά άλλον επιτηδευµατία
δεν εµπίπτει σ΄ αυτές και συνεπώς γι΄ αυτή την καταχώριση δεν επιβάλλεται το
πρόστιµο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις.
Περαιτέρω από καµία άλλη διάταξη του ν.2523/1997 δεν προκύπτει ότι
επιβάλλεται πρόστιµο γι΄ αυτή την καταχώριση, τούτο δε επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός ότι κατά την κωδικοποίηση των παραβάσεων γενικά και τις χρήσεις κωδικών
αριθµών
γι΄
αυτές,
η
οποία
πραγµατοποιήθηκε
µε
την
1020496/477/Α0012/ΠΟΛ.1022/29.2.2004 εγκύκλιο του ν.3220/2004 (σχετ. Μέρος
∆εύτερο, Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτηµα ΣΤ΄ αυτής) για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του
νέου συστήµατος φορολογικού ελέγχου που θεσπίστηκε µε αυτό το νόµο, το οποίο
τελικά καταργήθηκε από τη θέσπισή του µε το άρθρο 22 του ν.3259/2004, η ως άνω
καταχώριση δεν κωδικοποιήθηκε ως παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. αλλά ως
παράβαση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος (κωδ. αριθµός 301100 –
λογιστική διαφορά).
3. Ενόψει όσων προαναφέρονται δεν τίθεται θέµα καταλογισµού παράβασης
των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στη συγκεκριµένη ετερόρρυθµη εταιρεία για την
καταχώριση την οποία πραγµατοποίησε στα βιβλία της.

232. 1016753/124/0015/5.9.2006
ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου
µε σύνταξη συµβολαίου µεταβίβασης µε ανακριβή αξία πώλησης.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε επιβολή
προστίµου σε οικοδοµική επιχείρηση η οποία καταχώρησε στο τηρούµενο βιβλίο
εσόδων- εξόδων, ως έσοδο, συµβόλαιο πώλησης ακινήτου σε ιδιώτη, µε αξία αυτή
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του αντικειµενικού προσδιορισµού (40.304 ευρώ), ενώ το πραγµατικό τίµηµα της
πώλησης ήταν µεγαλύτερο (50.000) ευρώ, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «Οι
παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες
εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ. 2), όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις, µε τις οποίες προσδιορίζεται και η τιµή του
κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:
α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των
στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της
συναλλαγής ή µέρους αυτής ή δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των 880 ευρώ,
επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε την αξία της συναλλαγής ή του
µέρους αυτής που αποκρύφτηκε.»
Το ερώτηµα που τίθεται εν προκειµένω είναι εάν το συµβόλαιο που
συντάσσεται για την πώληση και µεταβίβαση ακινήτου περιλαµβάνεται στην έννοια
του «στοιχείου που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ.» που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και εάν συνεπώς επιβάλλεται
πρόστιµο ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας σε περίπτωση αναγραφής στο
συµβόλαιο τιµήµατος µικρότερου από το συµφωνηθέν και καταβληθέν και εφόσον
βέβαια η αποκρυβείσα αξία ξεπερνά το ποσό των 880 ευρώ.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προβλέπεται ότι για την πώληση αγαθών από επιτηδευµατία
προς επιτηδευµατία εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης και προς ιδιώτη εκδίδεται απόδειξη
λιανικής πώλησης. Στα ίδια δε άρθρα περιέχονται διατάξεις σχετικά µε το
περιεχόµενο και το χρόνο έκδοσης των ως άνω φορολογικών στοιχείων. Ωστόσο,
από τις συνδυαζόµενες διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 12 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος προκύπτει ότι οι
ρυθµίσεις των άρθρων 12 και 13 δεν έχουν εφαρµογή, µεταξύ άλλων, στις πωλήσεις
ακινήτων, εφόσον συντάσσονται συµβόλαια µεταβίβασης.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι κάθε
εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να
στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του κώδικα αυτού ή σε
δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Πέρα από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., µε το υπό εξέταση
θέµα σχετίζονται διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του
άρθρου 1033 ΑΚ ορίζεται ότι για τη µεταβίβαση κυριότητας ακινήτου απαιτείται
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που αποκτά, ότι µετατίθεται σε αυτόν η
κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή.
Γενικά, σκοπός των διατάξεων του Κ.Β.Σ είναι η θέσπιση ενός µηχανισµού
απεικόνισης των συναλλαγών (τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων) για τον έλεγχο
της ορθής εκπλήρωσης των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων, όπως επιβολή
φόρου εισοδήµατος, απόδοση Φ.Π.Α., επιβολή ειδικών φόρων (π.χ. χαρτοσήµου)
κ.λ.π. Έχοντας ως γνώµονα την αληθή απεικόνιση των συναλλαγών και εφόσον
απώτερος σκοπός είναι ο προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης, τα βιβλία
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ενηµερώνονται, όπως προαναφέρθηκε, µε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο. Αξίζει
δε να σηµειωθεί ότι στον Κ.Β.Σ. δεν δίνεται ορισµός της έννοιας «στοιχείο».
Ειδικότερα και όσον αφορά το ερώτηµα εάν το συµβόλαιο µεταβίβασης
ακινήτου εµπίπτει στην έννοια «του στοιχείου που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ.»
παρατηρούµε τα ακόλουθα: Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ΑΚ προκύπτει
ότι ο προβλεπόµενος από το νόµο τύπος για την κατάρτιση της σύµβασης
µεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης είναι ο συµβολαιογραφικός, η έλλειψη του δε
οδηγεί σε ακυρότητα. Σηµειώνεται επίσης ότι το τίµηµα αποτελεί απαραίτητο (sine
qua non) στοιχείο της σύµβασης πώλησης, εφόσον ορίζεται στο άρθρο 513 ΑΚ.
Συνεπώς, και για την έγκυρη συµφωνία επί του τιµήµατος πώλησης και µεταβίβασης
ακινήτου απαιτείται επίσης η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου. Από τις
συνδυαζόµενες διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 12 και της παραγράφου 4
του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. στις οποίες προβλέπεται ότι οι ρυθµίσεις των άρθρων 12
και 13 δεν έχουν εφαρµογή, µεταξύ άλλων, στις πωλήσεις ακινήτων, εφόσον
συντάσσονται συµβόλαια µεταβίβασης, προκύπτει ότι το συµβόλαιο µεταβίβασης εν
προκειµένω είναι νόµιµο φορολογικό στοιχείο, µε την ευρεία έννοια, εφόσον από τις
διατάξεις που διέπουν το αστικό δίκαιο για την έγκυρη µεταβίβαση ακινήτου
απαιτείται αποκλειστικά και µόνο η σύνταξη συµβολαίου, συνεπώς σε κάθε
περίπτωση η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτεται µε την έκδοση οποιουδήποτε άλλου
παραστατικού (φορολογικού στοιχείου).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. γίνεται δεκτό το
δηµόσιο αυτό έγγραφο για την εµφάνιση των συναλλαγών αυτών.
Περαιτέρω, σκοπός του νοµοθέτη είναι να τιµωρήσει εκείνον που αποκρύπτει
συναλλαγές ή µέρος αυτών που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον, συνεπώς, στη
φράση «όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των
στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της
συναλλαγής» συµπεριλαµβάνει όλα τα φορολογικά στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση, το συµβόλαιο εν προκειµένω είναι αναντικατάστατος
τύπος από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το νόµιµο
παραστατικό που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
Εξάλλου, η εµφάνιση της συναλλαγής στα φορολογικά βιβλία εν προκειµένω
έγινε µε το συµβόλαιο. Συνεπώς το συµβόλαιο χρησιµοποιήθηκε ως στοιχείο για τη
φορολογική εµφάνιση της πραγµατικής συναλλαγής και ως δικαιολογητικό εγγραφής
στα τηρούµενα βιβλία.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η συγκεκριµένη περίπτωση
αναγραφής ανακριβούς τιµήµατος στο συµβόλαιο πώλησης και µεταβίβασης
ακινήτου, εµπίπτει στην περίπτωση της ανακριβούς έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ.
που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και συνεπώς
πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας, και όχι στην
περίπτωση της καταχώρησης ανακριβούς εσόδου στα τηρούµενα βιβλία της
ελεγχόµενης επιχείρησης.
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233. 1079520/622/0015/30.10.2006
ΘΕΜΑ: Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων
στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο.
Απαντώντας στο από 6.9.2006 έγγραφό σας µε το οποίο µας γνωρίζετε ότι σε
διενεργούµενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση εκµετάλλευσης συνεργείου
αυτοκινήτων έχει εκδώσει για πέντε επισκευασµένα οχήµατα ισάριθµες αθεώρητες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, χωρίς να
έχει γίνει καµία ενηµέρωση του πρόσθετου βιβλίου εισερχοµένων οχηµάτων µε τα
στοιχεία που προβλέπονται στην περ. ι της παρ. 5 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και
ρωτάτε σχετικά µε τις καταλογιστέες παραβάσεις, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περ. ι’ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται
µεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων τηρεί βιβλίο εισερχοµένων, στο οποίο καταχωρεί για
κάθε όχηµα τη χρονολογία και την ώρα της εισόδου και εξόδου, καθώς και
τον αριθµό κυκλοφορίας.
2.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 ορίζεται ότι οι τηρούντες πρόσθετα
βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. εκδίδουν απόδειξη παροχής
υπηρεσιών, είτε προς επιτηδευµατίες, είτε προς ιδιώτες. Στο δε άρθρο 19 του
Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται
θεωρηµένες.
3.
Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1071/2000 ορίστηκε, και στη συνέχεια επαναλήφθηκε µε
τις ΠΟΛ 1166/2002 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, ότι απαλλάσσονται της
θεώρησης τα φορολογικά στοιχεία αξία του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται
συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5
του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., και υποχρεούνται οι επιτηδευµατίες να
αναγράφουν σε αυτά (τα πρόσθετα βιβλία) την αξία και τον αύξοντα αριθµό
του φορολογικού στοιχείου, µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.
4.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997, η έκδοση καθενός αθεωρήτου φορολογικού στοιχείου, όταν από
τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου, συνιστά αυτοτελή
παράβαση που τιµωρείται µε πρόστιµο ανάλογα µε την κατηγορία των
βιβλίων, όπως ορίζεται µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. Ειδικά,
όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδροµής αθεώρητα και έχουν
καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο η παράβαση
θεωρείται γενική. Σηµειώνεται δε ότι, όπως έχει διευκρινιστεί µε την παρ. 8.1.
της εγκυκλίου ΠΟΛ 1317/1997, προκειµένου να καταλογιστεί γενική και όχι
αυτοτελής παράβαση εν προκειµένω δεν αρκεί να διαπιστωθεί η παράβαση
της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων πριν παρέλθει ο χρόνος ενηµέρωσης των
βιβλίων, αλλά πρέπει να έχει ήδη γίνει η καταχώρηση πριν τον έλεγχο.
5.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η υπόψη επιχείρηση εξέδωσε
αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να έχει τηρήσει τις
προϋποθέσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, δηλαδή χωρίς να έχει
ενηµερωθεί (τηρηθεί) το πρόσθετο βιβλίο εισερχοµένων, συνεπώς εφαρµογή
έχουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 περί έκδοσης αθεώρητων.
Ειδικότερα, η έκδοση πέντε αθεώρητων αποδείξεων εν προκειµένω σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε στο βιβλίο
εισερχοµένων ούτε στο βιβλίο εσόδων εξόδων κατά το χρόνο ελέγχου συνιστά
ισάριθµες αυτοτελείς παραβάσεις.
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6.

7.

Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5
του ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση και εφαρµόζεται
η ΒΑΣ. ΥΠ. Νο1, η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των
στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία
που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδονται
κατ' εξουσιοδότηση νόµου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης
πρόσθετων βιβλίων. Η µη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του
προηγούµενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται
γενική παράβαση.
Κατ΄ εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, εφόσον η υπόψη επιχείρηση δεν
καταχώρησε στο τηρούµενο πρόσθετο βιβλίο εισερχοµένων πέντε Ε.Ι.Χ. τα
οποία είχαν επισκευασθεί, για τα οποία όµως είχαν εκδοθεί αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών για όλες αυτές τις µη καταχωρήσεις επιβάλλεται σε
βάρος της µια γενική παράβαση.

234. 1086322/695/0015/30.10.2006
ΘΕΜΑ: Συνέπειες από τη µη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής
υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο µητρώο µαθητών.
Απαντώντας στην από 29.9.2006 αίτησή σας, µε την οποία µας γνωρίζετε ότι
η ΥΠΕΕ Νοτίου Αιγαίου σε έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι η επιχείρησή σας,
που είναι κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης και τηρεί µητρώο µαθητών, δεν είχε
καταχωρήσει σε αυτό τους αύξοντες αριθµούς και τις αξίες εκδοθεισών αθεώρητων
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και ζητάτε να µην επιβληθεί πρόστιµο εν
προκειµένω, διευκρινίζοντας ότι η αµοιβή σας προέρχεται από συµβάσεις έργου µε
το ∆ηµόσιο για τα σχετικά προγράµµατα κατάρτισης και αναγράφετε τον αριθµό της
σύµβασης από την οποία προέρχεται η χρηµατοδότηση αντί των ανωτέρω στοιχείων
για πρακτικούς λόγους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Καταρχήν σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας δεν µπορεί να διατυπώσει
άποψη ως προς την τυχόν πραγµατοποίηση ή µη της παράβασης από την
επιχείρησή σας, το χαρακτηρισµό αυτής και το επιβλητέο εν προκειµένω πρόστιµο,
δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο σχετίζεται µε την εκτίµηση και αξιολόγηση πραγµατικών
περιστατικών και δεδοµένων και συνεπώς οποιαδήποτε από µέρους µας άποψη επί
της ουσίας της υπόθεσης θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ρόλου των
αρµοδίων οργάνων (ΥΠΕΕ, ∆.Ο.Υ., ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων).
2.
Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα µε τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1
της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (όπως συµπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1166/2002), απαλλάσσονται από την θεώρηση τα φορολογικά στοιχεία αξίας
του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα
τηρούµενα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρ. 10 του Κ.Β.Σ., και υποχρεούνται οι
επιτηδευµατίες να αναγράφουν σ’ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία) την αξία και τον
αύξοντα αριθµό του φορολογικού στοιχείου, µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από
την έκδοσή του.
3.
Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 περιπτ. η’ του ν. 2523/97
ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση: «Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής
καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα
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πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. …»
4.
Περαιτέρω, µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου
νόµου ορίζεται ότι: «Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα
ενιαίο πρόστιµο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών».
5.
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 (παραγ. 3
περ. στ’) τα εκδιδόµενα σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση στοιχεία θεωρούνται
αθεώρητα και επιβάλλεται πρόστιµο που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2523/1997
για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων όταν δεν υποβάλλεται η κατάσταση
αθεώρητων στοιχείων, χωρίς να ορίζεται από τις εν λόγω αποφάσεις ότι και για την
µη αναγραφή στα προσθετά βιβλία του αριθµού και της αξίας της Α.Π.Υ.
εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
6.
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, και εφόσον βέβαια καλύπτεται η
υποχρέωση υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων, η µη καταχώρηση του
αύξοντος αριθµού και της αξίας των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στο πρόσθετο
βιβλίο, στοιχείων που δεν επηρεάζουν το ύψος της συναλλαγής, συνιστά µια γενική
παράβαση κατά χρήση.
6.
Η ∆/νση Ελέγχου στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε την αίτηση του
ενδιαφεροµένου, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

235. 1072550/569/0015/16/11/2006
ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων.
Απαντώντας στο 3391/31.7.2006 έγγραφο σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε αν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του ισοζυγίου των λογαριασµών
όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης στην περίπτωση που οι λογαριασµοί
δεν έχουν κινηθεί καθόλου, καθώς και πότε παραγράφεται το δικαίωµα του
∆ηµοσίου για επιβολή προστίµου στην περίπτωση µη υποβολής του εν λόγω
ισοζυγίου, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. µέχρι την τελευταία ηµέρα του ένατου (9ου) µήνα από το κλείσιµο της
διαχειριστικής περιόδου ισοζύγιο των λογαριασµών όλων των βαθµίδων της
κλειόµενης χρήσης, στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η
αρµόδια ∆.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της
παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης
δεδοµένων από τους υποχρέους που χρησιµοποιούν για την ενηµέρωση των
βιβλίων τους µηχανογραφικά µέσα.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 ορίζεται µεταξύ άλλων ότι για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη
υποβολή του ανωτέρω ισοζυγίου επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται
από τις υπόψη διατάξεις.
3.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997
ορίζεται ότι οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την
ενέργεια αρχικής ή συµπληρωµατικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια
φορολογία εφαρµόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίµων. Η
προθεσµία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης
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στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα
πρόστιµα που δεν συνδέονται µε αντίστοιχη φορολογία ως κύρια φορολογία
νοείται η φορολογία εισοδήµατος.
4.
Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι το
ισοζύγιο των λογαριασµών όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης
υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν έχουν
κινηθεί ή όχι οι λογαριασµοί εντός της εν λόγω χρήσης.
Επίσης από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος προκύπτει
ότι το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή προστίµου λόγω µη υποβολής του
πιο πάνω ισοζυγίου παραγράφεται στον ίδιο χρόνο που παραγράφεται το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συµπληρωµατικής
φορολογικής εγγραφής στη φορολογία εισοδήµατος.
5. Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν µε
συνηµµένο το έγγραφο της ενδιαφερόµενης ∆.Ο.Υ., παρακαλείται για τις δικές της
ενέργειες.

236. 1103901/237/0015/21.11.2006
ΘΕΜΑ: Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για την καταβολή στο ∆ηµόσιο χρεών της
εταιρείας.
Σε απάντηση του σχετικού υποµνήµατός σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία µας, µε το αριθµ. 1070518/5243 – 20/0016/18.8.2006 έγγραφο της ∆/νσης
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας
γνωρίζουµε όσον αφορά τα θέµατα αρµοδιότητάς µας, τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997
(ΦΕΚ 179 Α’), ειδικά για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίµων, που
προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση
και καταβολή των προστίµων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του
ν. 2238/1994.
Για τα πρόστιµα που δεν συνδέονται µε αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια
φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήµατος.
2.
Σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, οι διατάξεις του ν. 2238/1994 µε τις
οποίες ρυθµίζεται η βεβαίωση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς και η καταβολή του
φόρου εισοδήµατος εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πρόστιµα του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 (πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κ.Β.Σ.), αφού σύµφωνα µε
την διάταξη αυτή για τα «πρόστιµα» που δεν συνδέονται µε αντίστοιχη φορολογία,
κύρια φορολογία νοείται η «φορολογία εισοδήµατος».
Συνεπώς οι σχετικές διατάξεις, φορολογικές ή µη (π.χ. άρθρο 115 του ν.
2238/1994, άρθρα 27, 28 Εµπ. Ν. κ.λ.π.), µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα
καταβολής του «φόρου εισοδήµατος» και ειδικότερα καθορίζονται µε αυτές τα
πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή του φόρου, εφαρµόζονται αναλόγως και
για τα πρόστιµα του Κ.Β.Σ.
3.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν.
2238/1994 ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά
εντεταλµένοι στη διοίκηση του νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο διάλυσης των
λοιπών (πλην δηλαδή ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών και συνεταιρισµών) νοµικών
προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (συµπεριλαµβανοµένων και των
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Ε.Π.Ε.), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή των φόρων που
περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές και οφείλονται από τα ανωτέρω
νοµικά πρόσωπα.
4.
Οµοίως, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόµου
ορίζεται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
115 του ν. 2238/1994, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους
παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου
που εκπροσωπούν, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα από τις διατάξεις αυτές.
5.
Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις που
προαναφέρθηκαν (παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος) θεµελιώνεται αστική
(προσωπική) ευθύνη των προσώπων που µνηµονεύονται σ’ αυτές, τα πρόσωπα
αυτά και µόνον ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή των
χρεών που επίσης αναφέρονται στις υπόψη διατάξεις, κατ’ αναλογία δε και για τα
πρόστιµα Κ.Β.Σ. (παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος).
Συνεπώς, στις περιπτώσεις που θεµελιώνεται ευθύνη των διαχειριστών
Ε.Π.Ε., για την καταβολή χρεών της εταιρείας, η ευθύνη αυτή δεν επιµερίζεται µε
βάση για παράδειγµα, το ποσοστό των εταιρικών µεριδίων του κάθε συνδιαχειριστή.

237. 1104807/887/0015/11.12.2006
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών
επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων
για ακύρωση – Επιβολή προστίµου.
Σε απάντηση του από 21/11/2006 εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε, εάν επιβάλλεται πρόστιµο και για ποιά χρήση σε επιχείρηση που
υπέβαλε στις 10/10/2006 εκπρόθεσµη δήλωση διακοπής εργασιών, µε ηµεροµηνία
διακοπής την 31/12/1998 και ταυτόχρονα υπέβαλε δήλωση απώλειας δύο (2)
θεωρηµένων στελεχών Τ.Π.Υ., τα οποία είχαν εκδοθεί (σύµφωνα µε τις
καταχωρήσεις στο τηρούµενο βιβλίο εσόδων - εξόδων) από το Νο 1 έως το Νο 19,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.1264/6.11.2000και
έγγραφό
µας
10110114/60/0015/5.2.1999) προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει
περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα
φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή βιβλία, προκειµένου να
αποκλειστεί η παράνοµη χρησιµοποίηση αυτών.
2.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποχρέωση ακύρωσης µη
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων και εποµένως η επιβολή ή όχι
προστίµου σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν, υφίσταται σε κάθε περίπτωση
για τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία
ή βιβλία και ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των χρησιµοποιούµενων
στοιχείων ή βιβλίων.
3.
Για τον τρόπο απόδειξης – δήλωσης ότι τα θεωρηµένα φορολογικά στοιχεία
έχουν χρησιµοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουµε ότι η διαπίστωση αυτή
είναι θέµα σε κάθε περίπτωση πραγµατικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην
αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από
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αυτόν, ο οποίος µπορεί να το εξετάζει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ.
τελευταίο εκδοθέν, από τις εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, κ.λ.π. ).
Ενόψει των ανωτέρω, η περίπτωση µη προσκόµισης των ως άνω στοιχείων
επισύρει πρόστιµο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ. θ’)
του ν. 2523/97.
4.
Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου του ανωτέρω
νόµου, οι παραβάσεις µη διαφύλαξης των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών
εγγραφών, ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο
χρόνος αυτός είναι µετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το
πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική
περίοδος αυτού.

- 280 -

Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’ 222).
α) Μηχανογραφικά εκδιδόµενα στοιχεία – Σήµανση µε τη χρήση
ΕΑΦ∆ΣΣ

238. 1035768/295/0015/17.4.2006
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών
φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.).
Σε απάντηση της από 5-4-2006 αίτησής σας, µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η
εταιρεία σας που έχει ως αντικείµενο εργασιών την αποθήκευση αγαθών τρίτων και
την διανοµή των αγαθών αυτών στους πελάτες των αποθετών της και εκδίδει
µηχανογραφικά τα δελτία αποστολής και τα δελτία εισαγωγής σηµαίνοντάς τα
προαιρετικά µε τη χρήση φορολογικών µηχανισµού του ν.1809/1988 (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.)
και περαιτέρω ερωτάτε εάν σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών ΠΟΛ.1082/2003 απαλλάσσονται της σήµανσης πέρα από τα στοιχεία
αξίας και τα στοιχεία διακίνησης (δελτία αποστολής) καθώς και τα δελτία εισαγωγής,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την περίπτωση Β της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.
1102389/913/0015/ΠΟΛ.
1284/20.12.2002,
όπως
συµπληρώθηκε
και
κωδικοποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2002, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση χρησιµοποίησης Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 για την έκδοση,
σήµανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.,
έστω και εάν αυτά εκδίδονται µε µηχανογραφικό τρόπο, οι επιτηδευµατίες που
τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
2.
Η ανωτέρω απαλλαγή προκειµένου για αποθηκευτή αγαθών τρίτων, αφορά
µόνο τα µηχανογραφικώς εκδιδόµενα στοιχεία εσόδου (Α.Π.Υ.), τα στοιχεία
διακίνησης (∆.Α.) προς τον αποθέτη ή προς τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασµό του
αποθέτη, καθώς και τα δελτία εισαγωγής, επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες
εκδίδονται τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10
παρ. 5 του Κ.Β.Σ. (έγγραφό µας 1044551/491/0015/2-7-2003).
Κατά συνέπεια, λοιπά στοιχεία που εκδίδονται µηχανογραφικά για συναλλαγές
που δεν καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. ή σε
πρόσθετα βιβλία που προβλέπεται η τήρηση από αποφάσεις, εκδίδονται και
σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
4.
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι ο επιτηδευµατίας µε δραστηριότητα
απαλλασσόµενη του µέτρου και δραστηριότητα µη απαλλασσόµενη του µέτρου,
µπορεί να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία και των δύο δραστηριοτήτων του µε τη
χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
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239. 1045363/361/0015/6.6.2006
ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο.
Με την από 15.5.2006 αίτησή σας µάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, η
οποία ασχολείται µε τη µακροχρόνια µίσθωση αυτοκινήτων, τηρεί βιβλίο κίνησης
οχηµάτων βάσει των διατάξεων της περ. ιη΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια εκδίδει αθεώρητες τις Α.Π.Υ. (βάσει των διατάξεων της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003) για τις συναλλαγές που καταχωρεί σε αυτό. Οι εν λόγω
Α.Π.Υ. εκδίδονται µηχανογραφικά και η επιχείρησή σας τις σηµαίνει µε χρήση
µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ του ν. 1809/1988 προαιρετικά, δεδοµένου ότι, βάσει των
διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
χρήσης µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ για τη σήµανση των µηχανογραφικών φορολογικών
στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται στο ως άνω πρόσθετο
βιβλίο κίνησης οχηµάτων. Η επιχείρηση σας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτη
επιχείρηση- τυπογραφείο, έναντι αµοιβής, την εκτύπωση και αποστολή των
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό στην
αρχή κάθε µήνα σκοπεύει να αποστέλλει στην τρίτη επιχείρηση δισκέττα στην οποία
θα είναι ηλεκτρονικά αποθηκευµένες οι προς έκδοση Α.Π.Υ. και οι σηµάνσεις αυτών,
καθώς επίσης κενά έντυπα για την εκτύπωσή τους και στη συνέχεια η επιχείρηση του
τυπογραφείου θα εκτυπώνει κάθε Α.Π.Υ. σε τρία αντίτυπα και θα αποστέλλει ένα
στον κάθε δικαιούχο αντισυµβαλλόµενό σας ενώ τα υπόλοιπα θα επιστρέφονται στην
επιχείρησή σας. Ρωτάτε δε εάν η παραπάνω διαδικασία είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σάς γνωρίζουµε ότι η ανάθεση της εκτύπωσης
µόνο από τρίτη επιχείρηση στοιχείων των οποίων τα αρχεία «a.txt” και «b.txt” έχουν
δηµιουργηθεί από τη δική σας επιχείρηση για αποστολή στους πελάτες σας
δικαιούχους των στοιχείων αυτών, δεν συνιστά ανάθεση τιµολόγησης, για την οποία
ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις στις διατάξεις του άρθρου 18α του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), και κατά συνέπεια δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα αυτού και τις
συναφείς υπουργικές αποφάσεις.

240. 1059075/463/0015/19.7.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών τιµολογίων διαφηµίσεων χωρίς τη χρήση
ΕΑΦ∆ΣΣ – Υποχρέωση θεώρησης ή µη.
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3052/2002, καθιερώθηκε για
τους επιτηδευµατίες που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία µε µηχανογραφικό
τρόπο (µέσω Η/Υ), για την έκδοση και διαφύλαξη αυτών, υποχρέωση χρήσης
«Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων» (ΕΑΦ∆ΣΣ).
2.
Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε
την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης
ΕΑΦ∆ΣΣ του ν. 1809/1988, για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των στοιχείων
που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), έστω και αν αυτά
εκδίδονται µε µηχανογραφικό τρόπο, µεταξύ άλλων και οι επιτηδευµατίες που τηρούν
πρόσθετα βιβλία, που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
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3.
Η Υπηρεσία µας, για την καλύτερη κατανόηση του εύρους εφαρµογής του
νέου µέτρου, συνέταξε το από 31/7/2003 συµπληρωµατικό φυλλάδιο οδηγιών στο
οποίο, µεταξύ άλλων, παρέχονται διευκρινίσεις για ορισµένες ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων και συναλλαγών που δεν εµπίπτουν στο µέτρο αυτό ή εµπίπτουν
µερικώς. Μεταξύ αυτών είναι και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1217/1996 «µέσα ενηµέρωση – ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφηµερίδες,
περιοδικά».
Τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υποχρεούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις σε
καταβολή ειδικού φόρου και αγγελιόσηµου, υποχρεούνται σύµφωνα µε το άρθρο 12
του ν. 2328/1995 να τηρούν θεωρηµένο τριπλότυπο αναλυτικό ηµερολόγιο
διαφηµίσεων και συνεπώς τα τιµολόγια διαφηµίσεων που εκδίδουν µε
µηχανογραφικό τρόπο δεν σηµαίνονται µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ.
4.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης των τιµολογίων τους στις
περιπτώσεις που απαιτείται µεταξύ των άλλων και
• οι επιτηδευµατίες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο είχαν
αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον εννιακόσιες (900.000) χιλιάδες € και άνω και
β) µέσο όρο προσωπικού τουλάχιστον δέκα (10) άτοµα και άνω.
από τη θεώρηση και των Α.Π.Υ. (όταν απευθύνονται σε επιτηδευµατίες και
επέχουν θέση τιµολογίων).
• οι επιτηδευµατίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι, το αναλυτικό ηµερολόγιο διαφηµίσεων δεν
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., τα
µηχανογραφικώς εκδιδόµενα τιµολόγια διαφηµίσεων θεωρούνται (διατρύονται) στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ., εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1083/2003, οπότε εκδίδονται αθεώρητα µε την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003».
5.
Τα τιµολόγια αυτά, εφόσον εκδίδονται από εκτυπωτές που πρακτικά δεν
µπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα, επιτρέπεται, όπως έχει
γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (εγκ. Σ 4547/140/εγκ. 40/30.6.77, εγγρ.
1000721/5/18.1.1999,
1042865/318/8.5.2001,
1090841/728/4.10.2001,
1068850/612/2.9.2004), η διαδοχική (εν σειρά) εκτύπωση όλων των αντιτύπων τους,
κατ’ αύξοντα αριθµό.
6.
Περαιτέρω εφόσον χρησιµοποιούνται κινητά φύλλα µεγέθους Α4, σε
περίπτωση θεώρησής τους, πρέπει πριν από τη θεώρησή τους, να είναι
προεκτυπωµένα τα στοιχεία του εκδότη (επωνυµία, επάγγελµα, ∆/νση, ΑΦΜ, ∆ΟΥ
έδρας) καθώς και η ενιαία αρίθµηση (αριθµός θεώρησης), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
Αυτονόητο είναι, ότι στην αντίθετη περίπτωση (µη θεώρησης) µπορεί να
χρησιµοποιούνται λευκά φύλλα, στα οποία τα απαραίτητα δεδοµένα (στοιχεία
εκδότη, περιεχόµενο κ.λ.π.) µπορεί να εκτυπώνονται κατά την έκδοσή τους.
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241. 1059599/471/0015/9.8.2006
ΘΕΜΑ: Στοιχεία που σηµαίνονται µε ΕΑΦ∆ΣΣ.
Απαντώντας στην από 27/6/2006 αίτησή σας, σχετικά µε την υποχρέωση
σήµανσης µε ΕΑΦ∆ΣΣ των στοιχείων που εκδίδετε και ειδικότερα των τιµολογίων
(INVOICE), που εκδίδετε για την εξαγωγή χρησιµοποιηµένων µαγειρικών λαδιών, µε
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσω προγράµµατος «WORD», σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Το µέτρο έκδοσης, σήµανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων µε τη
χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ, που καθιερώθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως
συµπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1082/2.6.2003)
καταλαµβάνει όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται
µηχανογραφικά, είτε προβλέπεται θεώρηση, είτε δεν προβλέπεται θεώρησή τους
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ή από αποφάσεις και ανεξάρτητα του σκοπού για τον
οποίο εκδίδονται (χονδρικές πωλήσεις, λιανικές, διακίνηση κ.λπ.) στο εσωτερικό της
χώρας ή εκτός αυτής (εξαγωγές) καθώς και ανεξάρτητα αν παραλήπτες των
σηµαινόµενων στοιχείων είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆.,
αγρότες, ιδιώτες κ.λπ.).
2.
Σχετικά µε την έννοια του µηχανογραφικού τρόπου έκδοσης στοιχείων αυτός
καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και
συγκεκριµένα ως µηχανογραφική καθορίζεται η έκδοση των στοιχείων για την οποία
γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσω (ηλεκτρονικού υπολογιστή – Η/Υ). Ως εκ τούτου,
ανεξάρτητα από το είδος του λογισµικού το οποίο χρησιµοποιείται για την έκδοση
στοιχείων και εφόσον γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έκδοση των
στοιχείων θεωρείται ως µηχανογραφική έκδοση και τα εκδιδόµενα στοιχεία πρέπει να
σηµαίνονται µέσω µηχανισµού σήµανσης (ΕΑΦ∆ΣΣ).
3.
Ως µηχανογραφική δε έκδοση θεωρείται και αυτή που γίνεται µέσω
εφαρµογών και προγραµµάτων όπως το «WORD», δεδοµένου ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. ως
προς την έκδοση στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα, η ελληνική έκδοση του «WORD» ως
τυποποιηµένο λογισµικό στη βασική του έκδοση συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης στην ελληνική γλώσσα, περαιτέρω δε υφίσταται η υποχρέωση σύνταξης
εγχειρίδιων οδηγιών ανάλογα µε τις τυχόν εξειδικευµένες εντολές ή χειρισµούς που
δίδονται για την κάλυψη τυχόν ιδιαιτέρων αναγκών σας.
Επίσης, τεχνικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως κώλυµα στην έκδοση και
σήµανση παραστατικών από «παραθυρικά» προγράµµατα και εφαρµογές,
συµπεριλαµβανοµένων των «Word» και «Excel», και άλλων εφαρµογών «Windows»,
καθώς στην αγορά διατίθενται µηχανισµοί ΕΑΦ∆ΣΣ µε πιστοποιηµένα λογισµικά
συµβατά µε προγράµµατα όπως τα παραπάνω.
4.
Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, τα τιµολόγια που εκδίδει η εταιρία σας
µέσω προγράµµατος «WORD» για συναλλαγές της µε την αλλοδαπή (εξαγωγές
χρησιµοποιηµένων µαγειρικών λαδιών), πρέπει να φέρουν σήµανση από µηχανισµό
ΕΑΦ∆ΣΣ, δεδοµένου ότι εκδίδονται µηχανογραφικά.
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β) Φ.Τ.Μ.
242. 1008340/61/0015/16.2.2006
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε διαδικασία δήλωσης – έναρξης φ.τ.µ.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ερώτηµα
που απευθύνετε εάν ο αγοραστής φ.τ.µ. µπορεί να κάνει χρήση αυτής πριν τη
δήλωσή της στον Κ.Β.Σ. της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και στην περίπτωση αυτή εάν οι
εκδοθείσες Α.Λ.Π. θεωρούνται ως εκδοθείσες από αδήλωτη φ.τ.µ., συνεπώς
λογίζονται ως αθεώρητες, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 «Ο
αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. της έδρας
που υπάγεται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα αγοράς ή απόκτησης της
χρήσης κάθε φορολογικής ταµειακής µηχανής ή συστήµατος, υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται ο τρόπος και η ηµεροµηνία
απόκτησης, τα στοιχεία του οικείου παραστατικού, καθώς και ο ακριβής τόπος
(διεύθυνση της έδρας, υποκαταστήµατος ή άλλου χώρου) στον οποίο πρόκειται να
εγκαταστήσει και να λειτουργήσει την συγκεκριµένη µηχανή. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε µεταβολής, όπως µεταφοράς σε άλλη εγκατάσταση, παύση
δραστηριότητας, πλήρωση µνήµης, αλλαγή κατόχου κ.λ.π. ο ως άνω υπόχρεος
δηλώνει την µεταβολή αυτή µέσα στην πιο πάνω προθεσµία και κατά τον ίδιο
τρόπο.».
Εποµένως όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν απαγορεύεται η
χρήση και λειτουργία Φ.Τ.Μ. άµεσα µε την απόκτηση και εγκατάστασή της, εφ’ όσον
εντός 10ηµέρου – από την απόκτησή της – δηλωθεί µε την προβλεπόµενη
διαδικασία στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Επισηµαίνεται τέλος ότι η έκδοση αποδείξεων από µη δηλωµένη µηχανή µετά
την εκπνοή του 10ηµέρου επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 και του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 από το χρόνο
χρησιµοποίησής της.

243. 1079599/626/0015/28.9.2006
ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ .
Απαντώντας στην από 11-9-2006 αίτησή σας, αναφορικά µε την ύπαρξη
υποχρέωσης τήρησης ή µη πρόσθετου βιβλίου πελατών από επιτηδευµατία που
αποκλειστικά παρέχει υπηρεσίες περιποίησης νυχιών χεριών και ποδιών (µανικιούρπεντικιούρ) και χρησιµοποιεί ταµειακή µηχανή για την έκδοση απόδειξης µε την
ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο εκµεταλλευτής κέντρου
αισθητικής τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε µία επίσκεψη το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του
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παρέχει, τη χρονολογία επίσκεψής του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής
υπηρεσιών, τον αριθµό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το
ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συµφωνούµενο ποσό, τη χρονολογία
έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.
2. Περαιτέρω µε την παράγραφο 10.5.5 της Ερµηνευτικής Εγκυκλίου
1118148/936/0015/Εγκ. 3/24-11-1992, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε µεταξύ άλλων ότι ως κέντρα
αισθητικής θεωρούνται εκείνες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον καλλωπισµό
και γενικά την περιποίηση του σώµατος είτε µε τη χρήση τεχνικών ή ιατρικών µέσων
είτε όχι (πχ. κέντρα αδυνατίσµατος, µεταβολισµού, καλλωπισµού, παροχής
συµβουλών διαίτης, αδυνατίσµατος και παρακολούθησης βάρους, κέντρα
εµφύτευσης µαλλιών κ.λπ.).
3. Με βάση τα προαναφερόµενα ο επιτηδευµατίας του οποίου το αντικείµενο
εργασιών είναι η περιποίηση νυχιών χεριών και ποδιών, επειδή η δραστηριότητα
αυτή εµπίπτει στην έννοια της περιποίησης του σώµατος, υποχρεούται στην τήρηση
του πρόσθετου βιβλίου πελατών της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
4. Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι
τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. στις εκδιδόµενες
Α.Π.Υ. αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της
αµοιβής αριθµητικώς καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
5. Εξάλλου µε βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.1809/1988
οι τηρούντες βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκδίδουν τις Α.Π.Υ. µε
τη χρήση φορολογικού µηχανισµού του ν.1809/1988.
6. Περαιτέρω µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και
1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 µεταξύ των
οποίων και οι επιτηδευµατίες που παρέχουν υπηρεσίες µανικιούρ-πεντικιούρ (παρ.3
του παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του
ν.1809/1988 για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των µηχανογραφικών
στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται σ’αυτά, καθώς και της
θεώρησης µόνο των στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία και
υποχρεούνται να αναγράφουν σ’ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα
αριθµό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας
από την έκδοσή του.
7.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον για την συγκεκριµένη
δραστηριότητα ο επιτηδευµατίας είναι υπόχρεος στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου
πελατών για τις υπηρεσίες δηλαδή του µανικιούρ-πεντικιούρ, θα εκδίδει τις Α.Π.Υ.
αθεώρητες χειρόγραφες ή αθεώρητες µηχανογραφικά χωρίς σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ
για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ’αυτό, θέτοντας επί αυτών εντύπως ή µε
σφραγίδα την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», και
καταχωρώντας τον αύξοντα αριθµό και την αξία αυτών στο εν λόγω πρόσθετο βιβλίο
µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή τους, µη παρεχοµένης της
δυνατότητας
έκδοσής τους από απλή Φορολογική Ταµειακή Μηχανή του
ν.1809/1988, λόγω αδυναµίας αποτύπωσης στην τελευταία περίπτωση, των
στοιχείων που αναγράφονται στις Α.Π.Υ. βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων
της παρ.4 του παρόντος.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007
σε φορολογικά θέµατα:
-

Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α’84)
Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’179)
Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222)

σελ. 288
σελ. 439
σελ. 281
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ΑΡΘΡΟ 2 – Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
1. 1110426/746/0015/16.11.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή µη από τον
πρόεδρο του ∆.Σ. σωµατείου
Απαντώντας στην από 18.10.2007 αίτησή σας, σε συνέχεια του
1100040/1948/Α0012
απαντητικού εγγράφου της ∆/νσης Εισοδήµατος, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
µας:
1.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή
γεωργική επιχείρηση ή από ελεύθερο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο
εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει,
υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο
σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον
Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Περαιτέρω από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι τα πρόσωπα που
συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια νοµικών προσώπων αλλά και γενικά σε κάθε
είδους επιτροπές ή συµβούλια δεν αποκτούν την ιδιότητα του επιτηδευµατία από τη
συµµετοχή τους σε αυτά κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων και ως εκ τούτου
δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. κ.λ.π.
3.
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι η ιδιότητά σας ως πρόεδρος
του ∆.Σ. σωµατείου και οι µηνιαίες αποζηµιώσεις που λαµβάνετε λόγω της
απασχόλησής σας στις υποθέσεις αυτού δεν σας καθιστούν επιτηδευµατία, οπότε
δεν υποχρεούστε να τηρείτε βιβλία, να εκδίδετε στοιχεία του Κ.Β.Σ. κ.λπ. και κατά
συνέπεια για την καταβολή των εν λόγω αποζηµιώσεων εκδίδονται από το
καταβάλλων αυτές σωµατείο, αποδείξεις δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και
λιανικής πώλησης. Έννοια είδους
2. 1049766/322/0015/20.6.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης
Με την από 17/5/2007 αίτησή σας και µετά τις προφορικές διευκρινίσεις που
µας παράσχατε σε τηλεφωνική επικοινωνία µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει
αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση καταστηµάτων Σούπερ-Μάρκετ και τηρεί
βιβλίο αποθήκης. Ορισµένα είδη (π.χ. µπύρες, αναψυκτικά κ.λ.π.) τα αγοράζει είτε µε
το τεµάχιο είτε σε συσκευασία των έξι τεµαχίων είτε µε τη µορφή προσφοράς (ένα
συν ένα), τις αγορές δε αυτές τις παρακολουθεί σε τρεις διαφορετικές µερίδες του
βιβλίου αποθήκης. Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε αν τις αγορές των εν λόγω ειδών
που πραγµατοποιεί σε συσκευασία των έξι τεµαχίων και µε τη µορφή προσφοράς
µπορεί να τις παρακολουθεί στη µερίδα του βιβλίου αποθήκης που παρακολουθεί τις
αγορές των ίδιων ειδών που πραγµατοποιεί ανά τεµάχιο.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος
θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά
ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιµή
πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η
ονοµατολογία - περιγραφή του είδους λαµβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό και για λογαριασµό τρίτων, εφόσον κατά τις
δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του
υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειµένου για
επιτηδευµατία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του
ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης
καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα και
αξία και η ποσοτική διακίνηση κατ’ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και
εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατ’ είδος
και ποσότητα.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 2 αυτού του άρθρου αναγράφεται και η
χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση µε µνεία του οικείου
δικαιολογητικού εγγραφής.
4.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται ότι το αναψυκτικό,
π.χ., που αγοράζει η εταιρία σας µε το τεµάχιο, τα αναψυκτικά που αγοράζει σε
συσκευασία των έξι τεµαχίων και τα αναψυκτικά που αγοράζει µε τη µορφή
προσφοράς (ένα συν ένα) συνιστούν διαφορετικά είδη αγαθών και συνεπώς πρέπει
να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες µερίδες του βιβλίου αποθήκης, οι οποίες
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ενηµερώνονται µε βάση τα οικεία δικαιολογητικά των προµηθευτών, όπως ορθά
πράττει η εταιρία σας. Περαιτέρω εάν η εταιρία σας επιθυµεί να αποσυσκευάσει
ορισµένη ποσότητα από τα αναψυκτικά που αγοράζει σε συσκευασία των έξι
τεµαχίων και µε τη µορφή προσφοράς και να τα πουλάει µε το τεµάχιο, δύναται µε
δικαιολογητικό εγγραφής σχετικό λογιστικό σηµείωµα να καταχωρήσει αρνητικά στις
µερίδες των αναψυκτικών που αγοράζει σε συσκευασία των έξι τεµαχίων και µε τη
µορφή προσφοράς την οικεία ποσότητα και αξία (δεδοµένου ότι κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. δεν
υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή) και να χρεώσει
τη µερίδα των αναψυκτικών που αγοράζει µε τεµάχια επίσης µε την κατάλληλη
ποσότητα και αξία.

3. 1057051/382/0015/17.10.2007
ΘΕΜΑ: Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε ενσωµατωµένο λογισµικό και
προγράµµατα /εφαρµογές.
Με την από 5/6/2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ελληνική εταιρεία, που
κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αγοράζει από αλλοδαπή εταιρεία του
οµίλου
…. λογισµικό και προγράµµατα / εφαρµογές (software). Η ελληνική
εταιρεία εγκαθιστά το λογισµικό και τα προγράµµατα σε εξαρτήµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών (hardware), προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Η/Υ. Το
software µπορεί να περιλαµβάνει το λειτουργικό σύστηµα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή / και τυποποιηµένες εφαρµογές ευρείας χρήσης, που συνήθως
διατίθενται στην αγορά ή / και εξειδικευµένες εφαρµογές που εγκαθίστανται µετά από
απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη. Το νέο τελικό προϊόν, το οποίο περιλαµβάνει το
hardware και το εγκατεστηµένο software, πωλείται στην ελληνική αγορά ως ενιαίο
προϊόν από την ελληνική εταιρεία. Για την πώληση του τελικού προϊόντος εκδίδεται
τιµολόγιο, στο οποίο για εµπορικούς λόγους αναγράφεται µια ενιαία τιµή, χωρίς να
γίνεται διάκριση της τιµής πώλησης του software. Μετά από τα παραπάνω ρωτάτε αν
ο σχετικός χειρισµός της ελληνικής εταιρείας ως προς την τιµολόγηση του
ενσωµατωµένου software είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, ύστερα από την τροποποίηση που υπέστη από το άρθρο 27 του
ν.3522/2006.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως η περίπτωση αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και η οποία
ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ίδιου νόµου από 22.12.2006 και καταλαµβάνει
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, ορίζεται
ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή
υπηρεσιών και η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του.
2.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι από την έναρξη εφαρµογής
τους η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών.
Συνεπώς η πώληση λογισµικού, τυποποιηµένου ή µη, ανεξάρτητα αν πωλείται
αυτούσιο ή εγκατεστηµένο σε Η/Υ µαζί µε αυτόν, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών
και εκδίδεται Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
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Ειδικά στην περίπτωση πώλησης λογισµικού (τυποποιηµένου ή µη) που πωλείται
εγκατεστηµένο σε Η/Υ µαζί µε αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, αντί της έκδοσης
ιδιαίτερου στοιχείου αξίας για κάθε πράξη (πώληση Η/Υ - πώληση λογισµικού), να
εκδίδεται Τ.Π.Υ. στο οποίο θα αναγράφονται διακεκριµένα η αξία της πώλησης του
αγαθού (Η/Υ) και η αξία της παροχής της υπηρεσίας (λογισµικού).
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ΑΡΘΡΟ 4 – Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης
βιβλίων
4. 1066802/448/0015/12.7.2007
ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών διαφήµισης από περίπτερο. Ένταξη σε κατηγορία
βιβλίων
Απαντώντας στην από 30/6/2007 αίτησή σας µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε την κατηγορία βιβλίων που εντάσσεται εκµεταλλευτής περιπτέρου ο
οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες διαφήµισης (ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας)
στο χώρο του περιπτέρου, σας πληροφορούµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο εκµεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται στην
πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων (αγορών) µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2.
Περαιτέρω µε την παράγραφο 4.2.4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου
3/1992 διευκρινίστηκε µεταξύ άλλων ότι περίπτερο, για την εκµετάλλευση του οποίου
ο επιτηδευµατίας εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων, είναι αυτό που
λειτουργεί µετά από σχετική άδεια που χορηγείται µε βάση τις συνδυασµένες
διατάξεις του ν.δ. 1044/1971, του ν.1043/1980, του άρθρου 38 του ν.1563/1985 και
του άρθρου 25 του ν.1848/1989, δηλαδή ο ειδικής κατασκευής χώρος (κιόσκι) που
είναι εγκατεστηµένος σε πεζοδρόµιο, πλατεία, κήπο. Η ένταξη αυτή (στην πρώτη
κατηγορία) ισχύει και όταν από το περίπτερο παρέχονται, δευτερευόντως, διάφορες
υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο κοινό, πώληση εισιτηρίων αστικών
συγκοινωνιών.
3.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι το περίπτερο εντάσσεται στην
Α΄ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα από τα πωλούµενα αγαθά ή τις υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω αυτού στα πλαίσια της δραστηριότητάς του και οι
προαναφερόµενες περιπτώσεις υπηρεσιών είναι ενδεικτικές χωρίς να αποκλείεται και
η παροχή µέσω αυτού άλλων παρεπόµενων υπηρεσιών που όµως δεν αλλοιώνουν
την έννοια του «εκµεταλλευτή περιπτέρου» για την ένταξη στην Α΄ κατηγορία
τήρησης βιβλίων.
Συνεπώς όταν από το χώρο του περιπτέρου παρέχονται και υπηρεσίες
διαφήµισης (ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας) ο εν λόγω επιτηδευµατίας
εξακολουθεί να εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων (αγορών).

5. 1082852/2464/∆Μ Β’/11/12/2007
ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών.
Α. ∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Με τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 ο
υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση έναρξης των εργασιών
του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη
εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγµατοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα
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πλαίσια της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε την 1070576/2627/ΠΟΛ 1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ οι δηλώσεις
του Μητρώου (έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών) καθώς και οι
συνυποβαλλόµενες δηλώσεις του άρθρου 2 συµπληρώνονται και υποβάλλονται στη
∆.Ο.Υ. εις απλούν από τον υπόχρεο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86.
Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα στοιχεία της
δήλωσης καταχωρούνται στο υποσύστηµα Μητρώου και χορηγείται στο
φορολογούµενο η αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία
της δήλωσης και λαµβάνει αύξοντα αριθµό καταχώρησης µε τον οποίο αριθµείται και
η υποβληθείσα δήλωση. Η βεβαίωση αυτή φυλάσσεται από το φορολογούµενο και
επιδεικνύεται σε οποιοδήποτε έλεγχο. Από την ηµεροµηνία έναρξης αρχίζουν και οι
φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται και σε άλλους φορείς
(Ασφαλιστικά Ταµεία, Επιµελητήρια, ∆ήµους κ.λπ.) προκειµένου να γνωστοποιηθούν
τα στοιχεία της επιχείρησης και η ηµεροµηνία έναρξής της, η οποία αποτελεί και την
αφετηρία έναρξης των υποχρεώσεών της στους φορείς αυτούς.
Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για την ορθή εφαρµογή των
φορολογικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η διόρθωση της ηµεροµηνίας έναρξης της
επιχείρησης, και πολύ περισσότερο στη συγκεκριµένη περίπτωση που αυτή
λειτουργεί περισσότερο από ένα χρόνο.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης επιχείρησης δεν
είναι αυτή της πρώτης συναλλαγής τότε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 1 του
αρ. 4 του ν. 2523/1997 όπως ισχύει.
Β. ∆/ΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) οι επιτηδευµατίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα
αυτού από την έναρξη των εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6
του άρθρου αυτού.
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του Κ.Β.Σ. η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται
µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του
κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
3. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της
περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας έχει
υποχρέωση να θεωρεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. πριν από κάθε
χρησιµοποίησή τους το βιβλίο εσόδων - εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης και τη
µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων επί µηχανογραφικής τήρησης.
4. Ακόµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
Κ.Β.Σ. τα βιβλία του Κώδικα αυτού για τα οποία ορίζεται θεώρησή τους, όταν δεν
θεωρούνται πριν από την έναρξη χρησιµοποίησής τους, είναι ως να µην τηρήθηκαν
για το µέχρι τη θεώρησή τους χρονικό διάστηµα.
5. Τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
K.B.Σ. ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ενηµερώνει
τα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήµατός του µέσα στις προθεσµίες που ορίζουν
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Στο τέλος του
επόµενου µήνα εκείνου που αφορούν οι οικονοµικές πράξεις, εκτυπώνει: α) το βιβλίο
αγορών ή εσόδων - εξόδων µε δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε
ηλεκτροµαγνητικά µέσα, β) µηνιαία κατάσταση, στην οποία εµφανίζονται µόνο τα
µηνιαία αθροίσµατα των αντίστοιχων στηλών του τηρούµενου βιβλίου αγορών και
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εσόδων - εξόδων.
6. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων συνάγεται ότι
στην εξεταζόµενη περίπτωση, κατά την οποία φυσικό πρόσωπο κατά το έτος 2005
πραγµατοποίησε αγορά αγαθών µε τιµολόγιο για την άσκηση ατοµικής επιχείρησης
µερικές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία δήλωσης έναρξης των εργασιών της
ατοµικής του επιχείρησης, εφόσον το τιµολόγιο αυτό, µε το οποίο πραγµατοποίησε
αγορά αγαθών, το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του
Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανάλογα αν αυτά τηρούνται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά
(δηλαδή µέχρι τη δέκατη πέµπτη -15η - ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον που
έλαβε το τιµολόγιο), τότε δεν έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα
θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε έχει υποπέσει σε
παράβαση µη τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας για το διάστηµα από την ηµεροµηνία
λήψης του τιµολογίου µέχρι το τέλος του ίδιου µήνα.
Γ. ∆/ΝΣΗ ΦΠΑ
1. Σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µπορεί να ασκηθεί
εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο κατέχει βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης
εργασιών.
2. Η διάταξη αυτή έχει ερµηνευτεί µε την 1131481/7043/ΠΟΛ.
1282/23.12.02 εγκύκλιο σύµφωνα µε την οποία η δήλωση έναρξης εργασιών πρέπει
να έχει υποβληθεί πριν από τη διενέργεια της πρώτης πράξης.
∆ικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. έχει ο υποκείµενος για τις πράξεις που
πραγµατοποίησε µετά τη δήλωση έναρξης εργασιών.
Πράξεις που τυχόν πραγµατοποίησε πριν από την υποβολή της ως άνω
δήλωσης δεν δηµιουργούν δικαίωµα έκπτωσης.
∆. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994,
ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των
ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του
πιο πάνω νόµου ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που
τηρούν επαρκή κι ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτει
η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των
άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες
επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως
απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Αν
προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισµό
του καθαρού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την
προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για µια τριετία από τη
σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση
αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 κυρώσεις
για τη µη σύνταξη απογραφής.
3.
Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 15 του ίδιου άρθρου και νόµου
ορίζεται, ότι οι εκπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων ενεργούνται µε την
προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης.
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4.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση που ατοµική
επιχείρηση η οποία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ λάβει τιµολόγια αγοράς
εµπορευµάτων από προµηθευτή της, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της
ηµεροµηνίας έναρξης εργασιών της κατά δεκαπέντε ηµέρες, αφενός µεν η
επιχείρηση από την πώληση των εν λόγω ειδών θα αποκτήσει εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου
30 του ν. 2238/1994 κι αφετέρου το κόστος πωληθέντων των ειδών αυτών θα
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.
1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό να έχει
αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης σύµφωνα µε την παρ. 15 του ίδιου άρθρου και
νόµου.
Ε. ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της εξεταζόµενης υπόθεσης θα
ληφθούν υπόψη όλες οι πιο πάνω διατάξεις και επεξηγήσεις, σε συνδυασµό µε τα
πραγµατικά δεδοµένα.
Έτσι, εφόσον έγινε έκπτωση του ΦΠΑ εισροών µε βάση τα τιµολόγια αγοράς
που λήφθηκαν πριν την έναρξη εργασιών της επιχείρησης, οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ
είναι ανακριβείς και θα καταλογισθούν από τον έλεγχο οι σχετικές διαφορές µε τους
προβλεπόµενους πρόσθετους φόρους.
Περαιτέρω, σε περίπτωση εµπρόθεσµης καταχώρησης των παραπάνω
τιµολογίων στα τηρούµενα βιβλία, κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο Κεφ. Β’ δεν
τίθεται θέµα παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Κεφ. ∆'
ως προς την φορολογία εισοδήµατος.
Σε περίπτωση όµως µη εµπρόθεσµης καταχώρησης των πιο πάνω
τιµολογίων, τότε θα καταλογισθεί παράβαση για µη τήρηση βιβλίων, όπως επίσης
στο κεφάλαιο Β' αναφέρεται και συγχρόνως θα τεθεί και θέµα κύρους των βιβλίων, το
οποίο και θα κριθεί κατά τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. άρθρο 30 Κ.Β.Σ.). Σε
τυχόν δε περίπτωση που τελικώς τα βιβλία απορριφθούν, θα εφαρµοσθούν πλέον οι
διατάξεις περί εξωλογιστικού προσδιορισµού των αποτελεσµάτων (άρθρο 30,32
ν.2238/94).

6. 1107650/11176/B0012/24.12.2007
ΘΕΜΑ: Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66α του
ν.2190/1920.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ζ της παρ.3 του
άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και
η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου που
χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν
πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 66α του
κ.ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 66 του ν.3604/2007, ορίζεται, ότι
η µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία γίνεται µε
οµόφωνη απόφαση όλων των µετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να
περιλαµβάνονται οι όροι του καταστατικού της οµόρρυθµης ή της ετερόρρυθµης
εταιρείας.
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Από τη συντέλεση των δηµοσιεύσεων και των διατυπώσεων δηµοσιότητας
κατά το άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου και το άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920 για τη
γενόµενη µετατροπή, η µετατρεπόµενη ανώνυµη εταιρεία συνεχίζεται µε τη µορφή
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω
διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά
την επέλευση της µετατροπής, οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της νέας
εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.
Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται εκτίµηση του ενεργητικού και
παθητικού της µετατρεπόµενης ανώνυµης εταιρείας από την εκτιµητική επιτροπή του
άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως στην περίπτωση της µετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε.
µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66 του κ.ν.2190/1920.
3. Με τις αρ.1074216/11042/Β0012/23.08.2005, 1018533/10228/Β0012/
28.03.2000 και 1001193/10016/Β0012/13.05.1999 διαταγές µας έχει γίνει δεκτό, ότι
κατά τη µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε τις
γενικές διατάξεις συνεχίζεται το ίδιο νοµικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση
σύνταξης ισολογισµού από τη µετατρεπόµενη εταιρεία κατά το χρόνο της
µετατροπής, αλλά υποβάλλεται µία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος από την Ε.Π.Ε.
µε την οποία δηλώνονται τα εισοδήµατα ολόκληρης της χρήσης, δηλαδή και αυτά
που είχαν προκύψει κατά το διάστηµα λειτουργίας της εταιρείας µε τη µορφή της Α.Ε.
4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η διοίκηση της
ανώνυµης εταιρείας, λόγω κρίσιµων οικονοµικών προβληµάτων (ραγδαία πτώση
κύκλου εργασιών, διοικητικά και άλλα λειτουργικά έξοδα κλπ.), αποφάσισε τη
µετατροπή της σε οµόρρυθµη εταιρεία µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του
κ.ν.2190/1920.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι µετά τη µετατροπή της εταιρείας σας σε
Ο.Ε. µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, αυτή συνεχίζεται
κατά ρητή διατύπωση του νόµου µε τη µορφή της οµόρρυθµης και εποµένως δεν
υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού. Κατά συνέπεια, θα υποβληθεί µία
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος από την οµόρρυθµη εταιρεία µε την οποία θα
δηλωθούν τα εισοδήµατα ολόκληρης της χρήσης (1/7/2007 – 30/6/2008), δηλαδή και
αυτά που θα έχουν προκύψει κατά το διάστηµα λειτουργίας της εταιρείας σας µε τη
µορφή της Α.Ε. Επίσης, συνάγεται ότι κατά την ανωτέρω µετατροπή δεν προκύπτει
υπεραξία υπαγόµενη σε φορολογία λόγω µη εκτιµήσεως του ενεργητικού και του
παθητικού της µετατρεπόµενης ανώνυµης εταιρείας. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι δεν
είναι δυνατή η µετατροπή της κατηγορίας των βιβλίων από Γ' κατηγορίας σε Β'
κατηγορίας κατά το χρόνο µετατροπής της εταιρείας σας σε οµόρρυθµη γιατί δεν
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η αλλαγή αυτή κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
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ΑΡΘΡΟ 6 – Βιβλία δεύτερης κατηγορίας
7. 1014398/96/0015/7.3.2007
ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ή µη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που
καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασµό πελατών του.
Απαντώντας στην από 9.2.2007 αίτησή σας αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ορίζεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων
καταχωρούνται διακεκριµένα τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για
λογαριασµό τρίτου.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι δαπάνες που βαρύνουν τον
πελάτη δικηγόρου, οι οποίες καταβάλλονται από το δικηγόρο για λογαριασµό του και
για τις οποίες τα σχετικά παραστατικά (φορολογικά στοιχεία κ.λ.π.) έχουν εκδοθεί
στο όνοµα του πελάτη, δεν καταχωρούνται στο τηρούµενο από το δικηγόρο βιβλίο
εσόδων - εξόδων.

8. 1066318/449/0015/14.9.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.∆. που καταβάλλεται σε
νέους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλίο εσόδων – εξόδων.
Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα
εξής:
1.
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της δεύτερης
κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε
ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: α) το είδος του δικαιολογητικού, τον
αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το
ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β) τα
ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από
την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,
2.
Περαιτέρω µε το 695/6.9.2007 σηµείωµά της η ∆/νση Φορολογίας
Εισοδήµατος µας γνώρισε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν, από το εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσεται από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελµατίες οι οποίοι υπάγονται στα
προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του
ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄).
3.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό της επιχορήγησης που
εισπράττετε από τον Ο.Α.Ε.∆. ως οικονοµική ενίσχυση, για το οποίο εκδίδετε
τιµολόγιο (αθεώρητο) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ως ακαθάριστο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρείτε ως ακαθάριστο έσοδο από λοιπές πράξεις, ανεξάρτητα αν τούτο
δεν φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος.
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ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου,
τεχνικών προδιαγραφών
9. 1025415/161/0015/19/4/2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευµατία µε αντικείµενο
εργασιών την εµπορία επίπλων κουζίνας.
Με την από 8/3/2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι εταιρεία µε αντικείµενο
εργασιών την εµπορία επίπλων κουζίνας κατόπιν παραγγελίας των πελατών της
υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, το οποίο µέχρι τώρα ενηµερώνεται
κατά την εισαγωγή µε βάση τα παραστατικά του προµηθευτή της, στα οποία
αναγράφονται αναλυτικά κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία τα µέρη που απαρτίζουν την
κουζίνα (ντουλάπια, συρτάρια, πορτάκια κ.λ.π.) και κατά την εξαγωγή µε βάση τα
εκδιδόµενα παραστατικά της εταιρείας, στα οποία αναγράφονται τα είδη που
πωλούνται µε τον ίδιο προαναφερόµενο τρόπο. Ρωτάτε δε αν είναι δυνατόν η
ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης να µη γίνεται αναλυτικά κατ΄ είδος µε τα µέρη που
συνθέτουν κάθε παραγγελία αλλά συνολικά και ως είδος να θεωρείται κάθε
συγκεκριµένη παραγγελία. Ακόµη ρωτάτε αν για τις κουζίνες εκθέµατα σε χώρο
έκθεσης, οι οποίες πωλούνται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα σε περισσότερους
του ενός πελάτες, µπορεί να χρησιµοποιείται ένας κωδικός είδους ή πρέπει να
χρησιµοποιούνται επιµέρους κωδικοί.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για
δικό του λογαριασµό, εφόσον κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους
τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν τα 5.000.000 ευρώ, τηρεί βιβλίο
αποθήκης, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατ΄
είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατ΄ είδος και ποσότητα κατά την
εισαγωγή και εξαγωγή.
2.
Επίσης µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία
εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση µε µνεία του οικείου δικαιολογητικού
εγγραφής.
3. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η ενηµέρωση του βιβλίου
αποθήκης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή γίνεται µε βάση τα παραστατικά που
λαµβάνονται από τους προµηθευτές και τα παραστατικά που εκδίδονται από τον
επιτηδευµατία.
Συνεπώς εφόσον ο προµηθευτής της προαναφερόµενης εταιρείας τιµολογεί
αναλυτικά κατ΄ είδος τα µέρη που συνθέτουν κάθε παραγγελία και η εταιρεία
τιµολογεί µε τον ίδιο τρόπο, στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας πρέπει να
καταχωρούνται αναλυτικά σε ιδιαίτερες µερίδες τα µέρη που συνθέτουν κάθε
παραγγελία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Παρέκκλιση από αυτό τον τρόπο
τήρησης του βιβλίου αποθήκης µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση της Επιτροπής
Λογιστικών Βιβλίων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου επιτηδευµατία, η οποία
υποβάλλεται µέχρι τον έβδοµο µήνα της διανυόµενης διαχειριστικής περιόδου και
ισχύει από την επόµενη διαχειριστική περίοδο.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι αν ο προµηθευτής της εταιρείας τιµολογεί την κάθε
παραγγελία ως ενιαίο σύνολο και η εταιρεία τιµολογεί τους πελάτες της µε τον ίδιο
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τρόπο, τότε στο βιβλίο αποθήκης καταχωρείται ως είδος η κάθε συγκεκριµένη
παραγγελία.

10. 1046428/305/0015/19/6/2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από επιχείρηση που
ασχολείται µε την τροφοδοσία (catering) αεροσκαφών.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης Α’
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν µετά την
αντικατάσταση του άρθρου αυτού µε την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του
ν.3522/2006 και οι οποίες εφαρµόζονται για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν
από 22.12.2006 και εφεξής, δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης ο
εκµεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου.
2.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο επιτηδευµατίας που
εκµεταλλεύεται εστιατόριο ή ζαχαροπλαστείο για τις διαχειριστικές περιόδους του
που αρχίζουν από 22.12.2006 και µετά απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου
αποθήκης, αδιάφορα αν διενεργεί λιανικές ή και χονδρικές πωλήσεις, σε αντίθεση µε
τις προϊσχύουσες αντίστοιχες διατάξεις (της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης Α’
της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.), σύµφωνα µε τις οποίες
απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ο εκµεταλλευτής εστιατορίου ή
ζαχαροπλαστείου που διέθετε τα είδη του λιανικώς ή κυρίως λιανικώς.
3.
Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι η εταιρία σας, η οποία
ασχολείται µε την παραγωγή και πώληση γευµάτων σε αεροπορικές εταιρίες,
εµπίπτει στην έννοια του εστιατορίου και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση
βιβλίου αποθήκης για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν την 22.12.2006 και
εφεξής.

11. 1049766/322/0015/20/6/2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης.
Με την από 17/5/2007 αίτησή σας και µετά τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παράσχατε σε τηλεφωνική επικοινωνία µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει
αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση καταστηµάτων Σούπερ-Μάρκετ και τηρεί
βιβλίο αποθήκης. Ορισµένα είδη (π.χ. µπύρες, αναψυκτικά κ.λ.π.) τα αγοράζει είτε µε
το τεµάχιο είτε σε συσκευασία των έξι τεµαχίων είτε µε τη µορφή προσφοράς (ένα
συν ένα), τις αγορές δε αυτές τις παρακολουθεί σε τρεις διαφορετικές µερίδες του
βιβλίου αποθήκης. Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε αν τις αγορές των εν λόγω ειδών
που πραγµατοποιεί σε συσκευασία των έξι τεµαχίων και µε τη µορφή προσφοράς
µπορεί να τις παρακολουθεί στη µερίδα του βιβλίου αποθήκης που παρακολουθεί τις
αγορές των ίδιων ειδών που πραγµατοποιεί ανά τεµάχιο.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
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1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος
θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά
ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιµή
πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η
ονοµατολογία - περιγραφή του είδους λαµβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό και για λογαριασµό τρίτων, εφόσον κατά τις
δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του
υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειµένου για
επιτηδευµατία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του
ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης
καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα και
αξία και η ποσοτική διακίνηση κατ’ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και
εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατ’ είδος
και ποσότητα.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 2 αυτού του άρθρου αναγράφεται και η
χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση µε µνεία του οικείου
δικαιολογητικού εγγραφής.
4.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται ότι το αναψυκτικό,
π.χ., που αγοράζει η εταιρία σας µε το τεµάχιο, τα αναψυκτικά που αγοράζει σε
συσκευασία των έξι τεµαχίων και τα αναψυκτικά που αγοράζει µε τη µορφή
προσφοράς (ένα συν ένα) συνιστούν διαφορετικά είδη αγαθών και συνεπώς πρέπει
να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες µερίδες του βιβλίου αποθήκης, οι οποίες
ενηµερώνονται µε βάση τα οικεία δικαιολογητικά των προµηθευτών, όπως ορθά
πράττει η εταιρία σας. Περαιτέρω εάν η εταιρία σας επιθυµεί να αποσυσκευάσει
ορισµένη ποσότητα από τα αναψυκτικά που αγοράζει σε συσκευασία των έξι
τεµαχίων και µε τη µορφή προσφοράς και να τα πουλάει µε το τεµάχιο, δύναται µε
δικαιολογητικό εγγραφής σχετικό λογιστικό σηµείωµα να καταχωρήσει αρνητικά στις
µερίδες των αναψυκτικών που αγοράζει σε συσκευασία των έξι τεµαχίων και µε τη
µορφή προσφοράς την οικεία ποσότητα και αξία (δεδοµένου ότι κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. δεν
υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή) και να χρεώσει
τη µερίδα των αναψυκτικών που αγοράζει µε τεµάχια επίσης µε την κατάλληλη
ποσότητα και αξία.

12. 1106171/714/0015/20/12/2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο
λιανοπωλητών.
Απαντώντας στην από 5.11.2007 τηλεοµοιοτυπία σας αναφορικά µε το θέµα,
σας γνωρίζουµε τα εξής:

- 300 -

1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της 1102585/676/0015/ΠΟΛ.1123/
25.10.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ότι οι
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά για τις
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής και για τα είδη των
οποίων η αξία κτήσης είναι µέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ τηρούν το βιβλίο αποθήκης
κατά την εξαγωγή για µεν τις χονδρικές πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα και αξία µε
βάση τα στοιχεία που εκδίδονται, για δε τις λιανικές πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα
και αξία µε βάση την απογραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Στην
περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου η τιµή κτήσης
ορισµένων από τα πιο πάνω είδη αυξηθεί πάνω από το ως άνω όριο, η αύξηση αυτή
δεν δηµιουργεί άλλες υποχρεώσεις για τα συγκεκριµένα είδη µόνο κατά τη διάρκεια
αυτής της διαχειριστικής περιόδου.
2.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις για
τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής και για τα
συγκεκριµένα είδη (αξίας κτήσης µέχρι 15 ευρώ) τηρούν το βιβλίο αποθήκης κατά την
εξαγωγή ως εξής:
α) Για τις χονδρικές πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία µε βάση τα στοιχεία
που εκδίδονται.
β) Για τις λιανικές πωλήσεις κατ΄ είδος και ποσότητα µε βάση την απογραφή
στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η συνολική αξία των λιανικών πωλήσεων της
περίπτωσης αυτής αναγράφεται, µε βάση τα υπόλοιπα των λογαριασµών της γενικής
λογιστικής, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου σε ιδιαίτερη µερίδα του βιβλίου
αποθήκης.
Με τον ανωτέρω τρόπο είναι εφικτή η συµφωνία της συνολικής αξίας πωλήσεων
που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία µε τη συνολική αξία πωλήσεων που
προκύπτει από το βιβλίο αποθήκης.
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ΑΡΘΡΟ 9 – Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος
13. 1037002/302/0015/14/3/2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος ενσωµάτωσης δεδοµένων υποκαταστήµατος εξωτερικού στα
βιβλία της έδρας στην ηµεδαπή.
Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.
2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου σε ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες και
εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που
προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
2.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.
2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο
φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν, ο φόρος
που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε
αυτήν και υπόκειται σε φορολογία (πρώτο εδάφιο). Το ποσό φόρου που εκπίπτει
σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο
από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα (τελευταίο
εδάφιο).
3.
Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση, που ο φόρος επί των
εισοδηµάτων ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας λόγω παροχής υπηρεσιών στην
αλλοδαπή, παρακρατείται από την ξένη εταιρία κατά την εξόφληση των τιµολογίων,
ήτοι στην επόµενη χρήση από αυτή εντός της οποίας υπήχθησαν σε φορολογία τα
υπόψη εισοδήµατα στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος εκπίπτει από τον
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της επόµενης χρήσης, υποβάλλοντας και τη σχετική
βεβαίωση του Υπουργείου Οικονοµικών της χώρας της αλλοδαπής, καθόσον οι
διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 θέτουν ως προϋπόθεση για την έκπτωση
του φόρου την αποδεδειγµένη καταβολή αυτού. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία
ο φόρος αποδόθηκε από την αλλοδαπή εταιρία µέσα στην προθεσµία υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που ορίζεται από το άρθρο 107 του ν. 2238/1994
µπορεί να γίνει έκπτωση αυτού από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονοµικού
έτους (1037755/ 10387/Β0012/2003, 1037005/10563/Β0012/4-7-2006 έγγραφά µας).
4.
Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης µε αρνητικό (ζηµιογόνο) αποτέλεσµα, ο παρακρατηθείς και αποδοθείς στην
αλλοδαπή φόρος δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαµε
επιστροφή φόρου εισοδήµατος που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994,
αφού αυτός δεν θα είχε αποδοθεί προηγουµένως στο ∆ηµόσιο (όπως συµβαίνει µε
τους παρακρατούµενους φόρους ή µε την προκαταβολή), αλλά απλή καταβολή
ποσού ισόποσου µε το φόρο αλλοδαπής προς το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, χωρίς
να προβλέπεται κάτι τέτοιο από το νόµο (1038342/10311/Β0012/2002 έγγραφό µας).
5.
Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, διατηρεί
υποκατάστηµα στην αλλοδαπή, τα δεδοµένα του οποίου ενσωµατώνονται στα βιβλία
σας, εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.
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6.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το ποσό
φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από το εν λόγω υποκατάστηµα, εκπίπτει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994,
από το συνολικό φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος για τη χρήση εντός της οποίας καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Σε
περίπτωση όµως που ο φόρος καταβληθεί στην αλλοδαπή µέσα στην προθεσµία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, το ποσό αυτού εκπίπτει από τον
φόρο που προκύπτει µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου
οικονοµικού έτους (δηλαδή της χρήσης εντός της οποίας προέκυψε το κέρδος από
την αλλοδαπή).
Επίσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί, κατά ρητή διατύπωση των
διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, το ποσό του
εκπιπτόµενου φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή να είναι µεγαλύτερο από το
ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το καθαρό κέρδος που προέκυψε
στην αλλοδαπή και ως εκ τούτου, αν η εταιρεία σας στη χρήση που πρόκειται να γίνει
ο συµψηφισµός του υπόψη φόρου εξάγει ζηµιογόνο αποτέλεσµα, ο καταβληθείς στην
αλλοδαπή αυτός φόρος δεν µπορεί να επιστραφεί, αλλά ούτε µπορεί να συµψηφισθεί
µε οφειλόµενο φόρο
που τυχόν θα προκύψει από µελλοντικές διαφορές
φορολογικού ελέγχου.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι το υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου
εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και
εξάγει τελικό αποτέλεσµα το οποίο ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία
της έδρας. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, η κατά τα πιο πάνω ενσωµάτωση
αφορά το τελικό αποτέλεσµα υποκαταστήµατος που βρίσκεται όχι µόνο στο
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
2. Περαιτέρω µε τις υποπεριπτώσεις ββ΄ και βγ΄ της περίπτωσης β΄ της
γνωµάτευσης 131/93 του Ε.ΣΥ.Λ. ορίζονται τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που το υποκατάστηµα έχει πλήρη λογιστική αυτοτέλεια και εξάγει
τελικό αποτέλεσµα καταρτίζοντας και «κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως»
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παραγράφου 4.1.202 και 4.1.402 του Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου, η ενσωµάτωση των κονδυλίων της κατάστασης αυτής του
υποκαταστήµατος στα αντίστοιχα κονδύλια της όµοιας κατάστασης του Κεντρικού
δύναται να γίνει εξωλογιστικά µε την κατάρτιση στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισµών σχεδιακού πολύστηλου πίνακα. Στην περίπτωση αυτή λογιστική
εγγραφή διενεργείται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα του υποκαταστήµατος, µε το
οποίο χρεώνεται ο λογ/σµός συνδέσµου του στον 48 (αν το τελικό αποτέλεσµα είναι
κέρδος) ή πιστώνεται (εάν είναι ζηµία), µε πίστωση ή χρέωση αντίστοιχα του
λογαριασµού 86.99 «καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως».
Τα ποσά των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού του υποκαταστήµατος
δύνανται να ενσωµατωθούν στους αντίστοιχους λογαριασµούς του Κεντρικού είτε µε
λογιστικές εγγραφές είτε εξωλογιστικά, όπως προηγούµενα. Υπογραµµίζεται όµως
ότι εάν δεν έχει προηγηθεί από το υποκατάστηµα η δέουσα χρονική τακτοποίηση
των λογαριασµών του (δηλαδή η διενέργεια όλων των εγγραφών κλεισίµατος), τότε
η ενσωµάτωση πρέπει να γίνει µε λογιστικές εγγραφές.
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3. Επίσης µε τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιµα και τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιµώνται σε δραχµές (νυν ευρώ) µε το
ποσό που προκύπτει από τη µετατροπή του ξένου νοµίσµατος:
α) µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα της απογραφής για τις απαιτήσεις,
τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιµα, και
β) µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής ή
παραγωγής) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων του πάγιου
ενεργητικού, εκτός των µακροπροθέσµων απαιτήσεων, και των αποθεµάτων αγαθών
γενικά.
Για τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή σε
δραχµές(νυν ευρώ) κατά την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της
προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις που
ακολουθούν:
α) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή και την
αποτίµηση σε δραχµές (νυν ευρώ) των υποχρεώσεων από πιστώσεις ή δάνεια σε
ξένο νόµισµα που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων
περιουσιακών στοιχείων (αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση) καταχωρούνται σε
λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης. Η απόσβεση των διαφορών αυτών διενεργείται
ως εξής:
αα) Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, µετά από
συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών, σύµφωνα µε την πιο
κάτω υποπερίπτωση αβ', αποσβένονται ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική χρονική
διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου. Η ετήσια απόσβεση του υπόλοιπου του
λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης, κατά πίστωση ή δάνειο, είναι ίση µε το πηλίκον
της διαίρεσης του υπολοίπου του λογαριασµού αυτού κατά το τέλος της χρήσης µε
τον αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσης αυτής µέχρι την κανονική λήξη της
αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου. Χρονική περίοδος µικρότερη του δωδεκαµήνου
λογίζεται ως έτος.
Αν µεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η τµηµατική απόσβεση του χρεωστικού
υπόλοιπου του αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης αρχίζει από τη
χρήση µέσα στην οποία έληξε η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπηκε η κατασκευή
του πάγιου περιουσιακού στοιχείου για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή µέρος αυτών, τα
υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών πολυετούς απόσβεσης, που αντιστοιχούν
στο ληξιπρόθεσµο µέρος αποσβένονται στο τέλος της χρήσης µέσα στην οποία οι
αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα.
αβ) Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της
χρήσης µειώνουν τις χρεωστικές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χρεωστικές ή
αυτές υπολείπονται των πιστωτικών, κατά το όλο ή το µέρος που δεν συµψηφίζονται,
µεταφέρονται σε λογαριασµό πρόβλεψης, κατά πίστωση ή δάνειο.
Στο τέλος της χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού
πρόβλεψης κατά πίστωση ή δάνειο, συµψηφίζεται µε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του
αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης. Στην περίπτωση που µετά το
συµψηφισµό αυτό παραµένει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό πρόβλεψης, από
το υπόλοιπο αυτό µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης
χρήσης το µέρος που αντιστοιχεί στο ποσό της πίστωσης ή του δανείου που
πληρώθηκε µέσα σ’ αυτήν.
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β) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση σε δραχµές
(νυν ευρώ) των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα
καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς προβλέψεων κατά ξένο νόµισµα, µε
παραπέρα διάκριση σε προερχόµενες από βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και µεταφέρονται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς
ως εξής:
βα) Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα
χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων στο τέλος κάθε
χρήσης µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης χρήσης, τα δε
πιστωτικά σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της επόµενης χρήσης,
ββ) Όταν προέρχονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στο τέλος
κάθε χρήσης τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων
µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης χρήσης, από δε τα
πιστωτικά υπόλοιπα αυτών µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό κάθε
χρήσης το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε ξένο
νόµισµα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν µέσα στη χρήση.
Στην περίπτωση που προηγήθηκαν µερικοί συµψηφισµοί των πιστωτικών
υπολοίπων των λογαριασµών προβλέψεων µε χρεωστικές συναλλαγµατικές
διαφορές, το µέρος των πιστωτικών υπολοίπων που µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό
λογαριασµό κάθε χρήσης προσδιορίζεται κατ' αναλογία µε βάση τα αρχικά υπόλοιπα
και τα µετά τους συµψηφισµούς αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα των πιο πάνω
λογαριασµών προβλέψεων, κατά ξένο νόµισµα.
γ) Οι συναλλαγµατικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές, που προκύπτουν κατά
την αποτίµηση σε δραχµές (νυν ευρώ) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού εκτός των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, των
κάθε µορφής αποθεµάτων αγαθών και των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων
µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της χρήσης στην οποία
δηµιουργήθηκαν.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 θεωρούνται: α)
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία εξόφλησής
τους λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης και β) µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία εξόφλησής τους λήγει µετά το τέλος της
επόµενης χρήσης.
4.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα οικεία οικονοµικά δεδοµένα του
υποκαταστήµατος εξωτερικού της εταιρείας σας µε πλήρη λογιστική αυτοτέλεια,
πρέπει να αποτιµώνται σε ευρώ κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του
παρόντος, οπότε είναι ενδεχόµενο να προκύψουν συναλλαγµατικές διαφορές
(χρεωστικές ή πιστωτικές) οι οποίες µεταφέρονται στους οικείους αποτελεσµατικούς
λογαριασµούς κατά τα αναφερόµενα στην ίδια παράγραφο και ενσωµατώνονται στα
βιβλία της έδρας της εταιρίας σας µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 10 – Πρόσθετα βιβλία
14. 1111640/963/0015/31.1.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εµπορίας ελαστικών
αυτοκινήτων.
Με την παραπάνω σχετική αίτηση σας θέτετε υπόψη µας ότι, επιχείρηση που
έχει ως αντικείµενο εργασιών εµπορία ελαστικών αυτοκινήτων, εκδίδει για κάθε
πώληση απόδειξη λιανικής πώλησης(Α.Λ.Π.) ή δελτίο αποστολής-τιµολόγιο(∆.Α-Τ)
προς τους πελάτες της(ιδιώτες ή επιτηδευµατίες αντίστοιχα).Στη συµφωνηθείσα τιµή
πώλησης, όπως αναφέρετε, συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών
στα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν ο παραπάνω περιγραφόµενος τρόπος
έκδοσης φορολογικών στοιχείων είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Κ.Β.Σ. ή πρέπει να εκδίδεται και φορολογικό στοιχείο αξίας για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες τοποθέτησης των ελαστικών, παρά το γεγονός ότι η αξία πώλησης των
ελαστικών δε µεταβάλλεται επειδή για την επιχείρηση η αξία των παρεχόµενων
υπηρεσιών(τοποθέτησης ελαστικών) είναι αµελητέα και δε µπορεί να καθοριστεί,
όπως αναφέρετε.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ι΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, τηρεί βιβλίο εισερχοµένων(αυτοκινήτων).
Στην έννοια του ορού «συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»,κατά
πάγια θέση της ∆ιοίκησης, εµπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που
πραγµατοποιεί εργασίες, επισκευής, αντικατάστασης…, επί µηχανών, ελαστικών,
κ.λπ. αυτοκινήτου.(Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.2).
Επιπλέον,για τις επιχειρήσεις που παράλληλα µε την πώληση των
εξατµίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτηµάτων κάνουν και την τοποθέτηση τους,
επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου, έχει γίνει
παγίως δεκτό ότι υπάρχει η πιο πάνω υποχρέωση και ως εκ τούτου πρέπει να
τηρούν το βιβλίο εισερχοµένων αυτοκινήτων για την εργασία αυτή.
Στην περίπτωση κατά την οποία για την εργασία της τοποθέτησης δε
λαµβάνεται ιδιαίτερη αµοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, γράφεται σε ειδική στήλη του
βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης
(Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.4).
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13
του Κ.Β.Σ .(π.δ. 186/92), οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κώδικα αυτού, εκδίδουν Α.Π.Υ. και όταν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους
επιτηδευµατίες για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλµατος τους.
3.
Περαιτέρω, µε βάση τα οριζόµενα στην εγκ.1031726/297/0015/ ΠΟΛ.1093/25-1990 οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,εφόσον πωλούν ελαστικά αυτοκινήτων κ.λπ.
που είναι ανταλλακτικά, υποχρεούνται για τις λιανικές τους πωλήσεις να
χρησιµοποιούν φ.τ.µ. .
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4.
Ακόµα ,σύµφωνα
µε
τα
οριζόµενα
στην
Α.Υ.Ο.1014655/185/ΠΟΛ.1037/12-2-1992(ΦΕΚ 128τ.Β΄)από την υποχρέωση χρήσης
φ.τ.µ. για την έκδοση των Α.Π.Υ εξαιρούνται οι επιτηδευµατίες που παρέχουν
υπηρεσίες και υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ.
5.
Κατ ακολουθία των προαναφεροµένων από τη ∆ιοίκηση έγινε
δεκτό(εγγρ.1108082/698/0015/4-11-1997) ότι, οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,που
παράλληλα µε την πώληση των ελαστικών λαµβάνουν και αµοιβή για την
τοποθέτηση αυτών, µπορούν να εκδίδουν θεωρηµένες χειρόγραφες Α.Π.Υ.
ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, στις οποίες
θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριµένα η αξία των αγαθών και η αµοιβή.
Στην
περίπτωση όµως κατά την οποία ο επιτηδευµατίας για την εργασία
τοποθέτησης δε λαµβάνει ιδιαίτερη αµοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, εκδίδει για την
πώληση των ελαστικών απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π) από φ.τ.µ.. Σηµειώνεται
ότι και στις δύο περιπτώσεις τηρείται και ενηµερώνεται το βιβλίο εισερχοµένων
αυτοκινήτων.
6.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι η υπόψη επιχείρησή, για τις
πωλήσεις ελαστικών αυτοκινήτων που πραγµατοποιεί, εφόσον για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες τοποθέτησης αυτών δε λαµβάνει ιδιαίτερη αµοιβή, από τον εκάστοτε
πελάτη(ιδιώτη ή επιτηδευµατία) ,θέµα πραγµατικό σε κάθε περίπτωση, µπορεί να
εκδίδει αντίστοιχα είτε Α.Λ.Π. από φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς (Φ.Τ.Μ
ή ΕΑΦ∆ΣΣ) είτε δελτίο αποστολής και τιµολόγιο πώλησης (ή δελτίο αποστολήςτιµολόγιο συνενωµένο),µε την προϋπόθεση αναγραφής στο βιβλίο εισερχοµένων του
αύξοντος αριθµού (α/α) της Α.Λ.Π. ή του ∆.Α.- Τιµολογίου που εκδόθηκε κατά την
πώληση των ελαστικών µε επιπλέον αναγραφή σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού
της ένδειξης «δωρεάν» µε την υπογραφή του πελάτη.

15. 1031623/200/0015/17.5.2007
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του
άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών
φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.).
Σε απάντηση της από 27/3/2007 αίτησής σας αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε την περίπτωση Β της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.
1102389/913/0015/ΠΟΛ.
1284/20.12.2002,
όπως
συµπληρώθηκε
και
κωδικοποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2002, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση χρησιµοποίησης Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 για την έκδοση,
σήµανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.,
έστω και εάν αυτά εκδίδονται µε µηχανογραφικό τρόπο, οι επιτηδευµατίες που
τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
2.
∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή προκειµένου για επιχείρηση
εµπορίας ελαστικών και τοποθέτησής τους στα αυτοκίνητα των πελατών, αφορά
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µόνο τις µηχανογραφικώς εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ),
επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο
του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ.
Κατά συνέπεια, λοιπά στοιχεία που εκδίδονται µηχανογραφικά για συναλλαγές που
δεν καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. ή σε
πρόσθετα βιβλία που προβλέπεται η τήρησή τους από Υπουργικές αποφάσεις,
εκδίδονται και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. όπως είναι και αυτά που
µνηµονεύετε εν προκειµένω στη σχετική αίτησή σας (δελτίο αποστολής, τιµολόγιο,
δελτίο αποστολής - τιµολόγιο πώλησης, δελτίο αποστολής - τιµολόγιο παροχής,
δελτίο αποστολής - απόδειξη λιανικής πώλησης, πιστωτικό τιµολόγιο, δελτίο
επιστροφής λιανικής). ∆ιευκρινίζεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση
(έγγραφό µας 1111640/963/πε/0015/31/1/2007) και για λόγους ελεγκτικών
επαληθεύσεων για τις πωλήσεις ελαστικών που πραγµατοποιεί επιχείρηση εφόσον
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τοποθέτησης αυτών δε λαµβάνει ιδιαίτερη αµοιβή,
από τον εκάστοτε πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευµατία), θέµα πραγµατικό σε κάθε
περίπτωση, µπορεί να εκδίδει αντίστοιχα είτε Α.Λ.Π. από φορολογικούς
ηλεκτρονικούς µηχανισµούς (Φ.Τ.Μ ή ΕΑΦ∆ΣΣ) είτε δελτίο αποστολής και τιµολόγιο
πώλησης ή δελτίο αποστολής-τιµολόγιο συνενωµένο (εφόσον είναι µηχανογραφικά
µε σήµανση ΕΑΦ∆ΣΣ), µε την προϋπόθεση αναγραφής στο βιβλίο εισερχοµένων του
αύξοντος αριθµού (α/α) της Α.Λ.Π. ή του ∆.Α. - Τιµολογίου που εκδόθηκε κατά την
πώληση των ελαστικών µε επιπλέον αναγραφή σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού
της ένδειξης «δωρεάν» µε την υπογραφή του πελάτη

16. 1052250/342/0015/12/6/2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης ή µη πρόσθετου βιβλίου εισερχοµένων.
Απαντώντας στη χωρίς ηµεροµηνία αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευµατίας που διατηρεί
συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων,
γεωργικών και λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων τηρεί βιβλίο εισερχοµένων,
στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχηµα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το
ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον
αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος
του οχήµατος. Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχοµένων γίνεται, όταν το όχηµα
εισέλθει και σταθµεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός
του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.
2.
Περαιτέρω στην παράγραφο 10.5.10.2 του άρθρου 10 της 3/1992 εγκυκλίου
του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι στην έννοια του όρου συνεργείο επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτου κατά πάγια θέση της ∆ιοίκησης περιλαµβάνεται κάθε επιχείρηση ή
κλάδος επιχείρησης που πραγµατοποιεί εργασίες σε αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες,
γεωργικά και λοιπά αυτοκινούµενα µηχανήµατα, οι οποίες αφορούν κατά περίπτωση
επισκευή, αντικατάσταση, συντήρηση, έλεγχο, ως και κάθε άλλη εργασία επί
µηχανών, ελαστικών ταπετσαριών, οργάνων ακριβείας, εξατµίσεων, διακοσµήσεων,
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ραδιοφώνων, µαγνητοφώνων, κρυστάλλων, καθρεπτών, ηλεκτρικού συστήµατος,
φρένων, φανών και λοιπών εξαρτηµάτων ή µερών της µηχανής, του πλαισίου και της
καρότσας του αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας κ.λπ., ως και ζυγοστάθµισης, βαφής, κ.λπ.
αυτών.
3.
Επίσης στις παραγράφους 10.5.10.4. και 10.5.10.5. του άρθρου 10 της ίδιας
ως άνω εγκυκλίου αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις πώλησης και παράλληλα
τοποθέτησης απ΄ αυτές στα αυτοκίνητα κ.λ.π. εξατµίσεων, ελαστικών και λοιπών
εξαρτηµάτων, καθώς και ραδιοφώνων, ραδιοµαγνητοφώνων, συστηµάτων
συναγερµού, οργάνων ακριβείας κ.λ.π., επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη
συντήρηση του αυτοκινήτου, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχοµένων για
τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση όµως που για την εργασία τοποθέτησης δεν
λαµβάνουν ιδιαίτερη αµοιβή για οποιοδήποτε λόγο, γράφεται σε ειδική στήλη του
βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.
4.
Με βάση όσα προαναφέρονται προκύπτει ότι η επιχείρηση που αναφέρετε
στην αίτησή σας, η οποία εµπορεύεται συσσωρευτές αυτοκινήτων, στις περιπτώσεις
που παράλληλα µε την πώληση των συσσωρευτών τους τοποθετεί στα αυτοκίνητα
στο χώρο της, έχει υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου εισερχοµένων, εάν
δε δεν λαµβάνει αµοιβή για τις τοποθετήσεις αυτών, πρέπει σε ειδική στήλη του εν
λόγω βιβλίου να γράφει την ένδειξη «δωρεάν» και να υπογράφει παραπλεύρως ο
πελάτης. Επιπλέον σηµειώνουµε ότι ως χώρος του συνεργείου, όπως έχει γίνει δεκτό
από τη ∆ιοίκηση και τη δικαστηριακή νοµολογία (Σ.τ.Ε. 1494/1998), θεωρείται ο
κύριος χώρος του συνεργείου και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Στις λοιπές
περιπτώσεις που η τοποθέτηση των συσσωρευτών στα αυτοκίνητα δεν γίνεται στο
χώρο της, δεν απαιτείται η τήρηση του βιβλίου αυτού

17. 1074918/480/0015/21.9.2007
ΘΕΜΑ: Μεσίτης αστικών συµβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά µε τα
ερωτήµατα που θέτετε για τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από µεσίτη αστικών
συµβάσεων, καθώς και αν αυτά υπόκεινται ή µη σε θεώρηση µε βάση τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992),σας πληροφορούµε τα εξής :
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης lθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992) ορίζεται ότι ο µεσίτης αστικών συµβάσεων αγοράς ή
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο
οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εντολέα,
τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την
περιοχή, τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη
συµφωνούµενη αµοιβή. Επίσης µε την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η
χρονολογία, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και η διεύθυνση του
αντισυµβαλλόµενου.
2.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και
1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται από τη σήµανση µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για τα
µηχανογραφικά εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία, που απεικονίζουν συναλλαγές που
καταχωρούνται σε αυτά και από τη θεώρηση για τα φορολογικά στοιχεία αξίας
αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά
και κατά συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις τίθενται επί αυτών εντύπως ή µε
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σφραγίδα η φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.
3.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ζ΄της
περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας έχει
υποχρέωση να θεωρεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., πριν από κάθε
χρησιµοποίηση τους τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Κώδικα αυτού.
4.
Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι οι
προαναφερόµενοι µεσίτες (αστικών συµβάσεων αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης
ακινήτων) τηρούν είτε βιβλίο εντολών είτε διπλότυπο δελτίο εντολών, το οποίο
θεωρείται στη ∆.Ο.Υ.. κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
παρόντος. Εποµένως εφόσον εσείς ασκείτε αυτό το επάγγελµα και τηρείτε
θεωρηµένο βιβλίο εντολών, δεν µπορείτε να τηρήσετε και δελτίο εντολών.
Επίσης, οι ως άνω µεσίτες, ως πρόσωπα (επιτηδευµατίες) υπαγόµενα στην
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, εκδίδουν υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση (προς
επιτηδευµατίες ή ιδιώτες) αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) (στις
οποίες θα πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή µε σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα η
φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003),µε την
ολοκλήρωση της εντολής και µε την υποχρέωση καταχώρησης του α/α της Α.Π.Υ. και
της αξίας αυτής, µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας έκδοσής της, στο δελτίο ή
βιβλίο εντολών.(Σχετ. εγκύκλιος 1099747/840/ΠΟΑ1271/12.12.2002-παρ.2.18.2-).
Τέλος, τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003,εκτός του
∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, πριν την εφαρµογή της υποχρεούνται να υποβάλλουν στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφουν τα
είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθµό έναρξης της αρίθµησης των στοιχείων που θα
εκδίδονται αθεώρητα µε βάση τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ 1083/2003.

18. 1086064/561/0015/3/10/2007
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών µεσίτη αστικών συµβάσεων.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι κάνατε έναρξη εργασιών µε αντικείµενο
υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων µε αµοιβή και ότι
θα απασχολείτε συνεργάτες – µεσίτες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών µε το
ίδιο αντικείµενο, τηρούν το πρόσθετο βιβλίο εντολών και εκδίδουν στους πελάτες
τους αθεώρητες Α.Π.Υ. Σαν συνεργάτες του γραφείου σας θα διεκπεραιώνουν
εντολές οι οποίες θα είναι καταχωρηµένες στο δικό σας πρόσθετο βιβλίο εντολών.
Ρωτάτε δε αν για τις υπηρεσίες που θα σας παράσχουν οι συνεργάτες - µεσίτες
πρέπει να θεωρήσουν στοιχεία για την είσπραξη της αµοιβής διαµεσολάβησης
αγοραπωλησίας ακινήτου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.) και αν υπάρχει διαφοροποίηση του
θεωρηµένου στοιχείου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.), όταν απευθύνεται σε µεσιτικό γραφείο
ατοµική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία (νοµικό πρόσωπο).
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο µεσίτης αστικών συµβάσεων αγοράς ή
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο
οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εντολέα,
τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την
περιοχή, τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη
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συµφωνούµενη αµοιβή. Επίσης µε την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η
χρονολογία, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του
αντισυµβαλλόµενου.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι µεσίτες που λαµβάνουν από
πελάτες τους εντολές για την ανεύρεση ακινήτου το οποίο θα µισθωθεί ή εκµισθωθεί
ή αγοραστεί από αυτούς ή για την ανεύρεση αγοραστή προς τον οποίο θα πωλήσουν
ακίνητό τους υποχρεούνται γι’ αυτές τις εντολές να τηρούν βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο
εντολών κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις. Εποµένως εφόσον
εσείς, ως µεσίτης, λαµβάνετε τέτοιες εντολές από πελάτες σας, υποχρεούστε γι’
αυτές στην τήρηση του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών.
Αντίθετα και όπως αναφέρεται στο 1027041/325/0015/21.4.2003
έγγραφό µας, οι µεσίτες µε τους οποίους θα συνεργάζεστε τις εντολές τις οποίες θα
λαµβάνουν από εσάς δεν θα υποχρεούνται να τις καταχωρούν στο δικό τους βιβλίο ή
διπλότυπο δελτίο εντολών, καθόσον τις εντολές αυτές δεν τις λαµβάνουν άµεσα από
τους ενδιαφερόµενους πελάτες αλλά από εσάς.
Συνεπώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
οι µεσίτες µε τους οποίους θα συνεργάζεστε, για τις αµοιβές που θα λαµβάνουν από
εσάς λόγω της εκτέλεσης των εντολών που θα τους αναθέτετε, θα υποχρεούνται να
σας εκδίδουν θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, το ίδιο δε στοιχείο θα
πρέπει να εκδίδουν, αν τις εντολές αυτές θα τις λαµβάνουν από µεσιτικό γραφείο που
εκµεταλλεύεται νοµικό πρόσωπο.

19. 1093689/620/0015/2.11.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου µεταχειρισµένων αγαθών και του βιβλίου
πελατών – Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση
δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών από ιδιώτη κατά τη διάρκεια της
παροχής τους.
Απαντώντας στις από 5/10/2007 αιτήσεις σας και στα θέµατα που άπτονται της
αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι ο επιτηδευµατίας που διατηρεί
επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, για λογαριασµό του ή για
λογαριασµό τρίτου, τηρεί βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, στο οποίο καταχωρεί για
κάθε αγαθό που αγοράζει ή παραλαµβάνει από τρίτο για πώληση τη χρονολογία
εισόδου και εξόδου, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του
κατόχου και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος
αριθµός, το είδος του οχήµατος.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι το βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών
ενηµερώνεται µε την παραλαβή των αγαθών.
3.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι το βιβλίο µεταχειρισµένων
αγαθών ενηµερώνεται µε την παραλαβή κάθε αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία έκδοσης του στοιχείου πώλησης από τον πωλητή.
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4.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο.
1034280/271/0015/5.4.2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄464), στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αναγράφεται η αξία του
εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόµη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν
εκπίπτεται από τον αγοραστή και εµπεριέχονται οι λοιπές φορολογικές ή µη
επιβαρύνσεις.
Περαιτέρω, για τις επιχειρήσεις µεταπώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, για τις
οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ’ ειδικό τρόπο (άρθρο 45 ν. 2859/2000 –
Φ.Ε.Κ. Α΄ 248), διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις για τις συγκεκριµένες συναλλαγές θα
υποβάλλονται τόσο από τον πωλητή των αγαθών (επιχείρηση µεταπώλησης), όσο
και από τον αγοραστή αυτών, για τη συνολική τιµή πώλησης, δηλαδή το σύνολο του
αντιτίµου που έλαβε (ή πρόκειται να λάβει) ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής
από τον αγοραστή περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. δηλαδή για τη συνολική αξία
που εµφανίζεται στο εκδοθέν στοιχείο.
5.
Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής κέντρου αισθητικής ή γυµναστηρίου τηρεί
βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε µία επίσκεψη το ονοµατεπώνυµο και
τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία
επίσκεψής του και, όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τον αριθµό αυτής.
Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση του
πελάτη, το συµφωνούµενο ποσό, τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής
υπηρεσίας.
6.
Εξάλλου µε τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 10 του άρθρου
17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενηµέρωση του βιβλίου πελατών γίνεται, µόλις αρχίσει η
παροχή υπηρεσίας.
7.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι όταν ο εκµεταλλευτής
γυµναστηρίου παρέχει σε πελάτη του διαρκή υπηρεσία, τότε η ενηµέρωση του
πρόσθετου βιβλίου πελατών µε τα αναγκαία στοιχεία γίνεται µόνο µια φορά, όταν
δηλαδή αρχίσει η παροχή υπηρεσίας στον πελάτη. Περαιτέρω ως παροχή διαρκούς
υπηρεσία σε πελάτη νοείται η περίπτωση κατά την οποία συµφωνείται ότι εντός
τακτού χρονικού διαστήµατος ο πελάτης µπορεί να προσέρχεται στο γυµναστήριο
όσες φορές επιθυµεί έναντι συγκεκριµένης αµοιβής. Π.χ. συµφωνείται ότι έναντι 500
ευρώ ο πελάτης µπορεί να προσέρχεται στο γυµναστήριο όσες φορές επιθυµεί στο
χρονικό διάστηµα από 1.11.2007 – 30.11.2007. Στις λοιπές περιπτώσεις, όταν
δηλαδή δεν παρέχεται στον πελάτη διαρκής υπηρεσία, η ενηµέρωση του βιβλίου
αυτού µε τα αναγκαία στοιχεία γίνεται κάθε φορά που αρχίζει η παροχή υπηρεσιών
στον πελάτη. Εποµένως στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει, κατά την οποία
συµφωνείται ότι έναντι συγκεκριµένης αµοιβής πελάτης θα προσέλθει στο
γυµναστήριο 12 φορές εντός αόριστου χρονικού διαστήµατος, η ενηµέρωση του
βιβλίου πελατών µε τα αναγκαία στοιχεία πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αρχίζει η
παροχή υπηρεσιών στον πελάτη. Επιπλέον αν ο εν λόγω πελάτης προσέλθει στο
γυµναστήριο µόνο 5 φορές και συµφωνηθεί ότι τις υπόλοιπες θα προσέλθει άλλο
πρόσωπο, τότε το βιβλίο πελατών πρέπει να ενηµερώνεται µε τα αναγκαία δεδοµένα
κάθε φορά που θα αρχίζει η παροχή υπηρεσιών στο νέο πελάτη και βεβαίως µε τα
στοιχεία του νέου πελάτη.
8.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.ΒΣ., ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη
δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι
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προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος
υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο
πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων.
Επίσης, µε την εγκύκλιό µας ΠΟΛ. 1022/2004 διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση
ακύρωσης από πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών (όπως είχε δικαίωµα από
σχετικό συµφωνητικό), όπου η πληρωµή για τις υπηρεσίες που επρόκειτο να του
παρασχεθούν είχε γίνει µε τη µορφή προεξόφλησης µέσω σύµβασης της επιχείρησης
µε τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο µε αίτηση του πελάτη προβαίνει σε ακύρωση της
συναλλαγής και του επιστρέφει τα χρήµατα µε πίστωση του λογαριασµού όψεως που
τηρεί για το λόγο αυτό η επιχείρηση, µπορεί να εκδίδεται απόδειξη επιστροφής
(αθεώρητη) για τη λογιστική τακτοποίηση του υπολοίπου της αξίας των υπηρεσιών
που δεν παρασχέθηκαν, καθώς και του Φ.Π.Α. που αναλογεί, µε την προϋπόθεση
ότι, θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της τα σχετικά
έγγραφα (αίτηση του πελάτη, συµφωνητικό, τραπεζικά) που αποδεικνύουν το
πραγµατικό γεγονός. Ανάλογη εφαρµογή έχουν τα προηγούµενα και στη περίπτωση
που η πληρωµή των υπηρεσιών που επρόκειτο να παρασχεθούν δεν έχει γίνει µέσω
τραπεζικού ιδρύµατος και ο πελάτης προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και
συµφωνείται µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών επιστροφή ποσού, µε την
προϋπόθεση ότι το ποσό επιστρέφεται µέσω τραπεζικού ιδρύµατος (κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασµό, έµβασµα, επιταγή κ.λπ.)
9.
Ενόψει των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο και όσον
αφορά τα ερωτήµατά σας για την δυνατότητα έκδοσης ή µη «πιστωτικής» απόδειξης
από την επιχείρηση εκµετάλλευσης του γυµναστηρίου στις περιπτώσεις που
αναφέρεσθε, διευκρινίζονται κατά περίπτωση τα εξής:
α) είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης επιστροφής (αθεώρητης) για την
επιστροφή του χρηµατικού ποσού (που αντιστοιχεί µέχρι το χρόνο λήξης της
αρχικής διάρκειας της σύµβασης) από την επιχείρηση εκµετάλλευσης γυµναστηρίου
σε πελάτη της, λόγω ακύρωσης του δικαιώµατος από τον τελευταίο, τηρουµένων των
όρων και των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν (παρ. 8 του παρόντος),
β) στην περίπτωση που πελάτης διακόπτει το προπληρωµένο πρόγραµµα
και το µεταβιβάζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε, σε άλλον (συγγενικό συνήθως
πρόσωπο), θα πρέπει, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη
διοίκηση (παρ. 8 ανωτέρω), να εκδοθεί απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη) για την
επιστροφή/τακτοποίηση του χρηµατικού ποσού (που αντιστοιχεί µέχρι το λήξης της
αρχικής διάρκειας της σύµβασης) ) από την επιχείρηση εκµετάλλευσης γυµναστηρίου
στον αρχικό πελάτη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται σ’ αυτήν ο
αριθµός της σχετικής Α.Π.Υ. που είχε εκδοθεί, τα στοιχεία του πελάτη, ο Α.Φ.Μ. ή ο
αριθµός ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του και στη συνέχεια να
εκδοδεί από την υπόψη επιχείρηση Α.Π.Υ. προς τον νέο πελάτη ο οποίος πρόκειται
να συνεχίσει το πρόγραµµα όπως έχει συµφωνηθεί.
Σηµειώνεται ότι και στην εν λόγω περίπτωση θα διαφυλάσσονται ως
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της απόδειξης επιστροφής τα σχετικά
έγγραφα (αίτηση του πελάτη, σύµβαση, τραπεζικά έγγραφα), που αποδεικνύουν το
πραγµατικό γεγονός, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Κ.Β.Σ. και µε την επιπλέον προϋπόθεση, σύµφωνα µε τη θέση της διοίκησης
(έγγραφά 1101969/927π.ε./0015/21.4.2003 και 1113853/1364/0015/16.2.2004 και
εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/2004) η επιστροφή του ποσού να έχει γίνει µέσω τραπεζικού
ιδρύµατος (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό, έµβασµα, επιταγή κ.λ.π.).
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Επισηµαίνεται όµως ότι η εν λόγω περίπτωση εξαρτάται απόλυτα από την
εξέταση πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων και εποµένως κρίνεται τελικά από
το φορολογικό έλεγχο.
Τέλος η ∆/νση Ελέγχου στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη
φωτοτυπία της υπόψη αίτησης να απαντήσει στα θέµατα της αρµοδιότητάς της.

20. 1087337/565/0015/9.11.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser.
Με την παραπάνω σχετική αίτησης σας, θέτετε υπόψη µας ότι επιχείρηση
(ξενοδοχείο) που τηρεί πρόσθετο βιβλίο (κίνησης πελατών) µε βάση τις διατάξεις της
παρ.5α΄,του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και εξέδιδε, για τις διαµονές των
πελατών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (α.π.υ.), αθεώρητες (βάση της Α.Υ.Ο.Ο
ΠΟΛ.1083/2.6.2003), µε µηχανογραφικό τρόπο από εκτυπωτή draft, προτίθεται να
χρησιµοποιήσει για τη µηχανογραφική έκδοση των ανωτέρω α.π.υ. εκτυπωτή Laser,
ο οποίος θα εκτυπώνει τις α.π.υ. αυτές σε κινητά φύλλα. Περαιτέρω ρωτάτε: α) εάν
τα κινητά φύλλα πρέπει να φέρουν προεκτυπωµένη εξωτερική αρίθµηση, ανά δύο
την ίδια στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, β)εάν θα πρέπει να είναι
προεκτυπωµένες οι ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» και γ)εάν θα πρέπει να
γίνει γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την αλλαγή του εκτυπωτή.
Τέλος αναφέρετε ότι από το συγκεκριµένο εκτυπωτή θα εκδίδονται µόνον οι α.π.υ.
και τα τυχόν πιστωτικά τιµολόγια, που αφορούν τις διαµονές και όχι οι λοιπές
υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο.
Σε σχέση µε τα ανωτέρω ερωτήµατά σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση (εγκ. Σ. 4547/140/εγκ.
40/30.6.1977,έγγραφα1000721/5/18.1.1999,1042865/318/0015/8.5.2001,1068850/6
12/2.9.2004,1025228/201/4.5.2006,1059075/463/19.7.2006),
επιτρέπεται
τα
στοιχεία, που εκδίδονται µηχανογραφικά από εκτυπωτές σελίδας που πρακτικά δεν
µπορούν να εκτυπώσουν µηχανογραφικά έντυπα διπλότυπα ή τριπλότυπα που
χρησιµοποιούν χηµικό χαρτί (καρµπονιζέ), αλλά µόνο λευκό χαρτί, (Printer Laser) ,να
εκτυπώνονται διαδοχικά (εν σειρά) όλα τα αντίτυπα αυτών, κατ’ αύξοντα αριθµό, για
κάθε είδος και σειρά εκδιδόµενων στοιχείων.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25
του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), επιτρέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από το
ίδιο θεωρηµένο στέλεχος µηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, που φέρει
ενιαία αρίθµηση, εφόσον µε το σηµείωµα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον
αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. για το είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται
από αυτό και µε την προϋπόθεση ότι κατά τη µηχανογραφική έκδοση αποτυπώνεται
ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου µε ενιαία εσωτερική αρίθµηση για κάθε είδος και
σειρά στοιχείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του
Κώδικα αυτού.
Σηµειώνεται δε ότι επί µηχανογραφικής έκδοσης στοιχείων, για τα οποία δεν
προβλέπεται θεώρηση από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., µέσω εκτυπωτή σελίδας
(π.χ.Laser σε χαρτί Α4) δεν απαιτείται η ύπαρξη γενικής- «εξωτερικής» αρίθµησης,
όπως ίσχυε σε περίπτωση έκδοσης από θεωρηµένο στέλεχος µηχανογραφικού
εντύπου πολλαπλής χρήσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 25
του Κ.Β.Σ., καθόσον η γενική - «εξωτερική» αρίθµηση των µηχανογραφικά
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εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων αφορά τα θεωρούµενα στοιχεία µε την
κλασσική µέθοδο (διάτρηση), αφού ουσιαστικά η σκοπιµότητα αυτής της αρίθµησης
των στοιχείων εξυπηρετεί τον έλεγχο του πλήθους των µηχανογραφικά εκδιδοµένων
στοιχείων, που θεωρούν οι επιτηδευµατίες στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και κατ’ επέκταση
την γνησιότητα αυτών (Σχετ. έγγραφο 1088201/958/27.10.2003 και ενηµερωτικό
φυλλάδιο οδηγιών χρήσης ΕΑΦ∆ΣΣ 1079028/541/18.8.2005).
3.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ο εκµεταλλευτής ξενοδοχείου στο
πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών(πόρτας) καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο του
πελάτη, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία εκείνου κατ’ εντολή του οποίου διαµένει
ο πελάτης (ένοικος), την ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθµό του
δωµατίου. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών «πακέτο» καταχωρεί και τις
περιλαµβανόµενες στο «πακέτο» υπηρεσίες και αγαθά. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3052/2002 στο εν λόγω βιβλίο
καταχωρείται µε την άφιξη του πελάτη εκτός των άλλων δεδοµένων και η πιθανή
ηµεροµηνία αναχώρησής του.
4.
Ακόµη, οι επιτηδευµατίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία, που ορίζονται
από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές
αποφάσεις, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, απαλλάσσονται από τη
θεώρηση µόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία και
υποχρεούνται να αναγράφουν σ’ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθµό του
εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι και το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του. Για τα στοιχεία αυτά αξίας οι ως άνω επιτηδευµατίες εξαιρούνται από τη
σήµανσή τους µε ΕΑΦ∆ΣΣ, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (όπως
κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003).
Σηµειώνεται ότι, από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5α΄του Κ.Β.Σ. καθώς
και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 δεν προκύπτει υποχρέωση καταχώρησης στο
τηρούµενο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) των πιστωτικών τιµολογίων, που
εκδίδονται από ξενοδοχεία για τυχόν χορήγηση έκπτωσης σε
πελάτεςεπιτηδευµατίες αυτών.
5.
Ενόψει
των
προαναφεροµένων,
εφόσον
προτίθεσθε
να
χρησιµοποιήσετε εκτυπωτή Laser που πρακτικά δεν µπορεί να εκτυπώσει διπλότυπα
ή τριπλότυπα έντυπα για τη µηχανογραφική έκδοση των α.π.υ, σε κινητά φύλλα, που
αφορούν τις διαµονές πελατών στο υπόψη ξενοδοχείο, επιτρέπεται η διαδοχική (εν
σειρά) εκτύπωση όλων των αντιτύπων των εκδιδόµενων κατ’ αυτό τον τρόπο α.π.υ.,
κατ’ αύξοντα αριθµό. Για την αλλαγή του εκτυπωτή σηµειώνουµε ότι δεν απαιτείται
γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. .
Όσον αφορά τη γενική-«εξωτερική» αρίθµηση επί των µηχανογραφικών εντύπων
που θα χρησιµοποιηθούν για την έκδοση των εν λόγω α.π.υ., εφόσον αυτές δεν
υπόκεινται σε θεώρηση, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3, δεν απαιτείται,
αφού δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό στην περίπτωση αυτή.
Τέλος, τα πιστωτικά τιµολόγια, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για τυχόν µεταβολές που επέρχονται στις
α.π.υ., οι οποίες εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου
10, παρ.5α’ του Κ.Β.Σ., για διαµονές πελατών-επιτηδευµατιών του υπόψη
ξενοδοχείου, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν προβλέπεται απεικόνιση τους στο
βιβλίο αυτό, εφόσον εκδίδονται µηχανογραφικά θα σηµαίνονται µε τη χρήση
φορολογικού µηχανισµού (ΕΑΦ∆ΣΣ).
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ΑΡΘΡΟ 11- ∆ελτία αποστολής. ∆ελτία εσωτερικής διακίνησης
επιχειρήσεων επεξεργασίας
21. 1105260/895/0015/18.1.2007
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση και διάθεση δωρεάν ή µε συνδροµή περιοδικού.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας µε την οποία ζητάτε να
πληροφορηθείτε τις υποχρεώσεις, ως προς τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία
διακίνησης και αξίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ, στην
περίπτωση οµόρρυθµης εταιρίας µε αντικείµενο δραστηριότητας έκδοση περιοδικού,
της οποίας τα έσοδα προέρχονται από τις διαφηµίσεις που καταχωρούνται στο
περιοδικό στις περιπτώσεις:α)δωρεάν διάθεσης σε καταστήµατα διαφηµιζόµενων ή
µη β)διάθεσης µε συνδροµή και γ)εάν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ των σειρών των αποδείξεων είσπραξης που θα χρησιµοποιούνται,
καθώς και των χορηγούµενων ποσοστών έκπτωσης που θα εµφανίζονται επί
αυτών(των αποδείξεων),σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛΤΑ και τους συνδροµητές εφηµερίδων και
περιοδικών από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ. 3/92
παρ. 11.9.5 η’).
2.
Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, έχει γίνει δεκτό επίσης από τη ∆ιοίκηση
(σχετ. εγγρ. 1113950/929/0015/27-11-92 και 1074908/531/0015/9-10-2002)ότι για τη
διακίνηση περιοδικού προς τους επιτηδευµατίες – διαφηµιζόµενους ή προς ιδιώτες –
τρίτους δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής εφόσον το περιοδικό διανέµεται
δωρεάν και αναγράφεται έπ’ αυτού η σχετική ένδειξη για τη δωρεάν διάθεση.
3.
Επίσης από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει, µε
την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992(παρ.13.1.4,περ.β΄)ότι για τις εισπράξεις
συνδροµών εφηµερίδων και περιοδικών από τους συνδροµητές, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εκδίδονται διπλότυπες αθεώρητες αποδείξεις.
4.
Ενόψει των προαναφεροµένων, εφόσον η υπόψη επιχείρηση εκδίδει
περιοδικό, το οποίο αφενός διανέµεται δωρεάν στα καταστήµατα των
επιτηδευµατιών-διαφηµιζοµένων σε αυτό µε την ένδειξη «δωρεάν διάθεση» και
αφετέρου διανέµεται απευθείας σε ιδιώτες έναντι ετήσιας συνδροµής, όπως
αναφέρετε στην αίτησή σας, µπορεί για τη διακίνηση του από τις εγκαταστάσεις της
προς τα σηµεία διανοµής αυτού και προς τους ιδιώτες-τρίτους(συνδροµητές), να µην
εκδίδεται δελτίο αποστολής.
Τέλος για τη χρησιµοποίηση συγχρόνως περισσοτέρων σειρών αποδείξεων
είσπραξης συνδροµών εφηµερίδων και περιοδικών, απαιτείται πριν από την έκδοση
τους να γίνει γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ µε βάση τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ, για δε το χορηγούµενο ποσοστό της έκπτωσης, που θα
αναγράφεται επί αυτών δεν προβλέπεται σχετική γνωστοποίηση.
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22. 1020214/132/0015/28.3.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση
παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-Εκδιδόµενα
στοιχεία για τη µεταφορά αυτών.
Με την από 20/2/2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, επιχείρηση παροχής
φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων παραλαµβάνει από ιδιώτες είτε στις
εγκαταστάσεις της είτε από τις κατοικίες αυτών, µε δικά της µεταφορικά µέσα, ζώα
για φιλοξενία, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφει στους ιδιοκτήτες τους είτε µε
αποστολή στις κατοικίες τους είτε µε παράδοση στις εγκαταστάσεις της. Στη συνέχεια
ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου διακίνησης για τη µεταφορά
των ζώων, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, καθώς επίσης και εάν η εν λόγω
επιχείρηση υποχρεούται σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων του Κ.Β.Σ. για την
παραπάνω δραστηριότητα.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και τις υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτού, δεν
προβλέπεται υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου ή άλλου ειδικού βιβλίου γι
αυτού του είδους την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
2.
Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ/τος
186/1992 (Κ.Β.Σ.),δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία:
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών
προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο
δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής
πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών),
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από µη
υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του.
Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή
τους µε το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον
παραλήπτη τους.
Όταν, κατά τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη
συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου δελτίου αποστολής µε
φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα.
3.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι διακινήσεις που
πραγµατοποιείτε στα πλαίσια της επιχειρηµατικής σας δραστηριότητας, όπως αυτές
αναφέρονται στη σχετική αίτησή σας (εισαγωγικό µέρος του παρόντος εγγράφου),
συνδέονται µε την έκδοση στοιχείων εσόδου, υποχρεούστε να εκδίδετε δελτίο
αποστολής σε κάθε περίπτωση (από και προς τους πελάτες σας ή από και προς τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας) στο οποίο ο σκοπός διακίνησης θα
συµπληρώνεται κατά περίπτωση (π.χ. για φύλαξη, εκπαίδευση κ.λ.π.). Για τις
παραδόσεις των κατοικίδιων ζώων από τις εγκαταστάσεις σας στους ιδιοκτήτες τουςιδιώτες, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής. (Σχετ. έγγραφό µας
1059546/354/0015/30-6-2005).
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23. 1021978/144/0015/17.4.2007
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση αγαθών, µέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα.
Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία.
Με την από 14/2/2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας, που
έχει έδρα στην Ξάνθη, εξάγει αγαθά σε τρίτη χώρα (Η.Π.Α),τα οποία, κατ’ εντολή του
αλλοδαπού πελάτη σας, αφού ελεγχθούν, αρχικά παραδίδονται σε αποθήκη τρίτου
που βρίσκεται στη Λαµία, για προσωρινή εναπόθεση και φύλαξη, µέχρις ότου αυτά
µεταφερθούν, είτε όλη η ποσότητα είτε τµηµατικά, µε κοντέϊνερ στον Πειραιά για
εξαγωγή στις Η.Π.Α.. Στη συνέχεια ρωτάτε για τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία
διακίνησης, καθώς και το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου προς τον αλλοδαπό πελάτη
σας στην περίπτωση που περιγράφεται. Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με την Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987 εγκύκλιό µας αντιµετωπίστηκαν οι
περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών. Με βάση την προαναφερόµενη εγκύκλιο
στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
αποστολέα – προµηθευτή και του τελικού πραγµατικού – φυσικού παραλήπτη των
αγαθών. Επίσης στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σηµείο
θα αναγράφεται ότι η αποστολή διενεργείται κατ’ εντολή και για λογαριασµό του
εντολέα (αρχικού αγοραστή) καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού (εντολέα). Το
πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό – αγοραστή
παραλήπτη αυτών.
Στον εντολέα (αρχικό αγοραστή) θα σταλεί για ενηµέρωσή του, αλλά και για
εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών είτε ένα αντίτυπο του ∆.Α. (ΟΧΙ το πρωτότυπο)
που εκδόθηκε από τριπλότυπο στέλεχος, είτε ένα φωτοαντίγραφο του ∆.Α. από το
στέλεχος, όπως έγινε δεκτό και µε την εγκ. 3/1992 (παραγρ. 11.9.4).
2.
Περαιτέρω, για τις πωλήσεις αγαθών σε τρίτες χώρες έχει γίνει δεκτό
από τη ∆ιοίκηση(εγκύκλιος 3/1992 παρ.12.2.2),εφόσον αυτό απαιτείται από τις
διαδικασίες εξαγωγής ότι, το τιµολόγιο µπορεί να προηγηθεί του χρόνου παράδοσης
ή έναρξης αποστολής των αγαθών.
3.
Εφόσον, όπως προαναφέρεται, τα αγαθά αποστέλλονται από τις
εγκαταστάσεις σας, κατ’ εντολή του αλλοδαπού πελάτη σας και παραδίδονται σε
αποθηκευτικό χώρο που υποδεικνύει αυτός, τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και
αξίας, στην περίπτωση που εξετάζεται, θα εκδοθούν ως εξής: α)∆ελτίο αποστολής
του προµηθευτή που θα συνοδέψει τα αγαθά µέχρι τον αποθηκευτικό χώρο, όπου
και θα παραµείνουν για φύλαξη. Στο ∆.Α. αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά,
εκτός των άλλων δεδοµένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο σκοπός
διακίνησης των αγαθών(πώληση-αποθήκευση και περαιτέρω εξαγωγή)και σε
οποιοδήποτε πρόσφορο σηµείο του, θα γίνεται µνεία ότι η αποστολή-αποθήκευση
διενεργείται κατ’ εντολή και για λογαριασµό του αλλοδαπού αγοραστή και θα
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού, β)∆ελτίο αποστολής του αποθηκευτή, που
θα συνοδέψει τα αγαθά µέχρι το τελωνείο εξαγωγής, όπου θα γίνεται µνεία στο
αρχικό δελτίο αποστολής του προµηθευτή και στο σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται
ότι τα αγαθά διακινούνται « από αποθήκευση προς εξαγωγή» και γ)Με βάση το
αρχικό δελτίο αποστολής του προµηθευτή εκδίδεται από αυτόν το τιµολόγιο
πώλησης προς τον αλλοδαπό πελάτη του το αργότερο σε ένα µήνα από την
ηµεροµηνία αποστολής των αγαθών στον αποθηκευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992).
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24. 1109900/945/0015/3.5.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών
για δοκιµή και στη συνέχεια χρησιδανεισµό τους στον ίδιο
επιτηδευµατία.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας, ο
οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων
παραδίδει στους πελάτες του (µικροβιολογικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα)
µηχανήµατα προς δοκιµή (για µια περίοδο από ένα έως τρεις µήνες), και εφόσον
αυτά γίνουν αποδεκτά από τους τελευταίους συνάπτεται σύµβαση χρησιδανείου
µεταξύ τους. Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε εάν κατά την ηµεροµηνία της
έγγραφης αποδοχής του χρησιδανεισµού του µηχανήµατος και την υπογραφή
αντίστοιχης σύµβασης χρησιδανείου, απαιτείται η έκδοση νέου ∆ελτίου Αποστολής
(∆.Α.) από τον πελάτη σας, αφού έχει εκδοθεί ήδη ∆.Α. από αυτόν κατά την
ηµεροµηνία µεταφοράς των µηχανηµάτων προς τους πελάτες του µε σκοπό
διακίνησης «προς δοκιµή».
Επί του ερωτήµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), όπως ισχύουν, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία,
µεταξύ άλλων, και σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή
διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν
εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο,
απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Επίσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, µεταξύ των
υποχρεωτικών δεδοµένων που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής είναι και ο
σκοπός της διακίνησης.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, επειδή διαφοροποιείται ο σκοπός της διακίνησης
και της παράδοσης χωρίς φυσική διακίνηση (δοκιµή αρχικά και χρησιδανεισµός
µετέπειτα) των εν λόγω µηχανηµάτων, πρόκειται για δύο διακεκριµένες πράξεις –
σκοπούς «παράδοσης αγαθών» και εποµένως θα πρέπει να εκδοθεί ∆.Α. για την
κάθε µία ξεχωριστά, αναγράφοντας τον εκάστοτε σκοπό, ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι στη δεύτερη περίπτωση δε λαµβάνει χώρα και διακίνηση των αγαθών
(αναγράφεται σχετική παρατήρηση), δεδοµένου ότι η έννοια της «παράδοσης» είναι
ευρύτερη από εκείνη της «διακίνησης» σε συνδυασµό µε το σκοπό κατά περίπτωση.

25. 1027345/179/0015/14.6.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για
πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδροµητές.
Με την από 9/3/2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ένα εκδοτικό
γραφείο και κάνετε εκδόσεις βιβλίων, τηρείτε δε βιβλίο εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω
επειδή προτίθεστε να εκδώσετε ένα διµηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, το οποίο θα
πωλείτε εσείς ο ίδιος λιανικώς σε συνδροµητές και επιπλέον θα το στέλνετε προς
πώληση σε ένα βιβλιοπωλείο, ζητάτε να σας γνωρίσουµε, αν για την έκδοση και
διάθεση του εν λόγω περιοδικού έχετε υποχρέωση να τηρείτε ξεχωριστά βιβλία και
να εκδίδετε τιµολόγια και αποδείξεις είσπραξης συνδροµών.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.
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(Π.δ. 186/1992) ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου
καταχωρεί:
α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης
ή λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των
στοιχείων αγορών και εξόδων,
β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων
υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,
γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό
τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα
γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις,
δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των
πιο πάνω πράξεων, οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις
αντίστοιχες στήλες.
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του
Κ.Β.Σ. το ποσό κάθε πράξης της προηγούµενης παραγράφου αναλύεται σε
ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες
της φορολογίας εισοδήµατος και του Φ.Π.Α .. Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνει το
αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων.
3.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο επιτηδευµατίας της
δεύτερης 8 κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός του και εφόσον διαθέτει
µία µόνο επαγγελµατική εγκατάσταση, τηρεί ένα µόνο βιβλίο εσόδων-εξόδων, στο
οποίο καταχωρεί όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί κατά τον τρόπο που
ορίζεται από τις διατάξεις αυτές. Συνεπώς δεν απαιτείται να τηρήσετε ιδιαίτερο βιβλίο
εσόδων-εξόδων για την έκδοση και διάθεση του προαναφεροµένου περιοδικού, ούτε
κάποιο άλλο πρόσθετο βιβλίο, καθόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ.
4.
Όσον αφορά τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση, απ'
ευθείας από εσάς σε συνδροµητές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα),του εν λόγω
περιοδικού έναντι συνδροµής, καθώς και για τη χονδρική του πώληση σε
βιβλιοπωλείο, θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992
8
(και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η'και 13.1.4.β΄ αυτής ),για τις εισπράξεις
συνδροµών εφηµερίδων και περιοδικών από συνδροµητές φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα επαγγελµατίες ή µη, δεν εκδίδονται τιµολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις
είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδροµής.
β) Επίσης από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.Τ Α. και τους συνδροµητές εφηµερίδων
και περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ.
3/1992 παρ.11.9.5.η΄).
Ενόψει των προαναφεροµένων, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για τις
εισπράξεις
των συνδροµών, από τη διάθεση του περιοδικού που προτίθεστε να εκδώσετε,
µπορεί να εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατ΄ανάλογη εφαρµογή των
αναφεροµένων παραπάνω για τις συνδροµές περιοδικών και εφηµερίδων.(Έγγραφα
1063494/396/2-6-1998 και 1029425/198/5-4-2005) και για τις χονδρικές πωλήσεις
σε βιβλιοπώλες ∆ελτίο Αποστολής και Τιµολόγιο Πώλησης ή συνενωµένο στοιχείο
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∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο Πώλησης.

26. 1059157/399/0015/10.7.2007
ΘΕΜΑ: Επιστροφή εµπορευµάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.
Απαντώντας στην από 15-6-2007 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν για την
επιχείρησή σας είναι νόµιµη η έκδοση ∆ελτίου Ποσοτικής Παραλαβής, όταν πελάτες
σας επιτηδευµατίες (ελεύθεροι επαγγελµατίες) επιστρέφουν εµπορεύµατα, για τα
οποία έχει εκδοθεί Τιµολόγιο - ∆ελτίο Αποστολής, χωρίς όµως να έχουν εκδώσει
∆ελτίο Αποστολής ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από εσάς Πιστωτικό Τιµολόγιο, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται
ότι, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε
φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη
παροχής υπηρεσιών).
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ιδίου ως
άνω νοµοθετήµατος, ο επιτηδευµατίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελµατική
του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εµπορεύσιµων ή πάγιων αγαθών από
οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαµεσολάβηση προς πώληση,
αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο
αποστολέας είναι επιτηδευµατίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην
επαγγελµατική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής
παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.
3.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η επιστροφή εµπορευµάτων από
επιτηδευµατίες πελάτες σας δεν συνοδεύεται από δελτίο αποστολής ως έχουν
υποχρέωση και παράδοση-παραλαβή αυτών έγινε στην επαγγελµατική σας
εγκατάσταση, υποχρεούστε στην τήρηση
βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ή
διπλότυπου δελτίο ποσοτικής παραλαβής µε την παραλαβή τους.

27. 1044135/282/0015/13.7.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση
απορριµµάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.
Με τις από 6/5/2007 και 3/7/2007 αιτήσεις σας και όσα προφορικά διευκρινίσθηκαν
σε τηλεφωνική µας επικοινωνία, θέτετε υπόψη µας τα εξής:
Η εταιρία σας διατηρεί ψυκτικούς θαλάµους (κτίριο ψυγείο), στους οποίους οι
πελάτες σας αποθηκεύουν κατεψυγµένα προϊόντα. Κατά την είσοδο των
εµπορευµάτων στους ψυκτικούς θαλάµους, οι πελάτες σας αποθέτουν εντός του
χώρου της επιχείρησης διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτιά, πλαστικά φίλµς και
ταινίες, χαρτιά, ξύλινες παλέτες) ως απορρίµµατα, τα οποία στη συνέχεια
τοποθετούνται από το προσωπικό της εταιρίας σας σε κάδο που είναι
τοποθετηµένος σε συγκεκριµένο χώρο εντός της επιχείρησης, µε σκοπό περαιτέρω
την περισυλλογή και διακίνηση αυτών, µε φορτηγό ∆.Χ. ιδιοκτησίας τρίτου µε
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δαπάνες της εταιρείας σας, σε µονάδα ανακύκλωσης εξουσιοδοτηµένου φορέα, που
λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις του ν.2939/2001 περί ανάπτυξης και λειτουργίας
«συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης» απορριµµάτων. Επίσης µας γνωστοποιείται
ότι, η εταιρία σας για τη συλλογή και περαιτέρω παράδοση των εν λόγω
απορριµµάτων στους εξουσιοδοτηµένους φορείς προς ανακύκλωση, δεν εισπράττει
αµοιβή.
Ενόψει των ανωτέρω ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ∆ελτίου
Αποστολής κατά την παράδοση των ως άνω ανακυκλώσιµων υλικών από τις
εγκαταστάσεις της εταιρίας σας δεδοµένου ότι πρόκειται για απορρίµµατα και κατά
συνέπεια δεν υπάρχει στοιχείο κτήσης τους ούτε και εισπράττετε κάποια αµοιβή για
την παράδοση τους σε συγκεκριµένο φορέα.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
οποιοδήποτε σκοπό.
2. Ενόψει των προαναφεροµένων, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων
αποστολής κατά την παράδοση απορριµµάτων, εφόσον αυτά αποδεδειγµένα δεν
έχουν εµπορευµατική αξία για τον παραδίδοντα δεδοµένου ότι, δεν συµπληρώνουν
τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων
αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. .
Σηµειώνουµε ότι, τα θέµατα περισυλλογής απορριµµάτων ανακύκλωσης βάσει
των διατάξεων του ν.2939/2001, έχουν επιλυθεί από την Υπηρεσία µας µε σχετικές
διοικητικές απαντήσεις επί υποβληθέντων ερωτηµάτων από τους αρµόδιους φορείς
που έχουν επιφορτιστεί µε το έργο αυτό βάσει των διατάξεων του προαναφερόµενου
νόµου. (Έγγραφά µας 1045074/404/0015/13-10-2004 και 1120124/937 π.ε./0015/83-2006).

28. 1065367/432/0015/2.8.2007
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση εγγράφων και αντικειµένων από εταιρίες ταχυµεταφορών.
Απαντώντας στην από 21.6.2007 αίτησή σας µε την οποία ζητάτε ορισµένες
διευκρινίσεις σχετικά µε την υποχρέωση των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών να
εκδίδουν δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση αντικειµένων µε ή χωρίς
εµπορευµατική αξία σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία σε κάθε περίπτωση
χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε
φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη
παροχής υπηρεσιών), σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για
διακίνηση από µη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του και
επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεών του.
2.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών ως
προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διακίνηση εγγράφων και
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αντικειµένων µε ή χωρίς εµπορευµατική αξία διευκρινίζονται µε την εγκύκλιο
Ε15039/71/ΠΟΛ 1019/19.1.1989, σύµφωνα µε την οποία, για την προώθηση στην
έδρα της επιχείρησης ταχυµεταφορών αντικειµένων από τά κατά τόπους
υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις ή το αεροδρόµιο και
αντίστροφα, είτε αυτά προορίζονται για διανοµή στο εσωτερικό της χώρας ή στο
εξωτερικό, εκδίδεται δελτίο αποστολής, µόνο για τα αντικείµενα που έχουν
εµπορευµατική αξία. Εποµένως, η ανωτέρω υποχρέωση της επιχείρησης
ταχυµεταφορών για τα αντικείµενα µε εµπορευµατική αξία υφίσταται ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι τα διακινούµενα αντικείµενα συνοδεύονται από δελτία αποστολής των
αποστολέων τους προς τους παραλήπτες τους, ενώ για τα λοιπά αντικείµενα, χωρίς
εµπορευµατική αξία, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, χωρίς όµως να
αποκλείεται αυτή (προαιρετικά).
3.
Από τη γραµµατική ερµηνεία των ανωτέρω προκύπτει ότι η µη έκδοση
δελτίου αποστολής από την επιχείρηση ταχυµεταφορών, όταν αυτή διακινεί
αντικείµενα χωρίς εµπορευµατική αξία δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων του
Κ.Β.Σ., καθώς δεν θεσπίζεται υποχρέωση, αλλά απλά παρέχεται δυνατότητα
έκδοσης του.
4.
Τέλος, δεδοµένου ότι γενικά τα δελτία αποστολής εκδίδονται από τον
αποστολέα ανά παραλήπτη, όταν αυτά εκδίδονται από τις επιχειρήσεις
ταχυµεταφορών στις ανωτέρω περιπτώσεις διακίνησης αντικειµένων µε
εµπορευµατική αξία, εκδίδονται ανά εγκατάσταση ή σηµείο συγκέντρωσης για το
οποίο προορίζονται τα διακινούµενα αγαθά που συνοδεύουν. Τα πραγµατικά
περιστατικά ωστόσο κάθε διακίνησης αποτελούν αντικείµενου του ελέγχου που
διενεργείται από τα αρµόδια όργανα.

29. 1072566/477/0015/6.9.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και δελτίου επιστροφής.
Με την από 20.7.2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας η οποία
διενεργεί πωλήσεις επί οχήµατος προτίθεται να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο
αποστολής µε µηχανογραφικό τρόπο και ρωτάτε α) εάν είναι εφικτή η έκδοση τόσο
του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής όσο και του συγκεντρωτικού δελτίου
επιστροφής µε µηχανογραφικό τρόπο, µολονότι τα παραστατικά κατά την πώληση
των αγαθών θα εκδίδονται χειρόγραφα και β) εάν στο συγκεντρωτικό δελτίο
αποστολής πέρα από τη στήλη της περιγραφής των µεταφερόµενων αγαθών πρέπει
να υπάρχει και στήλη περιγραφής των επιστρεφόµενων αγαθών, σε περίπτωση που
δεν εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, αλλά συµπληρώνεται το
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής µε τις επιστρεφόµενες ποσότητες. Επί των
ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 3522/2006, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής
εκδίδεται σε περίπτωση µεταφοράς και διανοµής αγαθών που η ποσότητά τους
καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των
αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή
συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής
πώλησης, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης ή µη βιβλίων από τον πωλητή.
Στο στοιχείο που εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα
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των αγαθών, καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην
επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η
ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο
επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόµενων
αγαθών καθώς και ο αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
2.
Με την παράγραφο 29.3. της εγκυκλίου ΠΟΛ 1024/15.2.2007
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διατάξεων σχετικά τις δυνατότητες
που παρέχονται στον επιτηδευµατία που έχει εκδώσει συγκεντρωτικό δελτίο
αποστολής. Ειδικότερα, κατά την επιστροφή στην επιχείρηση και για την
τακτοποίηση των επιστρεφοµένων αγαθών ο επιτηδευµατίας µπορεί:
• είτε να αναγράφει στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής την
ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος,
• είτε να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής στο περιεχόµενο του οποίου
αναγράφονται η ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος και ο
αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής µε το οποίο διακινήθηκαν
τα επιστρεφόµενα αγαθά.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον επιλέξετε την πρώτη
από τις δύο ανωτέρω δυνατότητες, δηλαδή να µην εκδίδετε συγκεντρωτικό δελτίο
επιστροφής αλλά να ενηµερώνετε το εκδοθέν συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής,
αρκεί η αναγραφή των επιστρεφόµενων ποσοτήτων σε αυτό µε χειρόγραφο τρόπο
σε ιδιαίτερη στήλη παραπλεύρως των στηλών που περιλαµβάνουν τα είδη που
αρχικά διακινήθηκαν µε το στοιχείο αυτό, και δεν απαιτείται η εκ νέου αναγραφή της
περιγραφής των επιστρεφόµενων ειδών. Επίσης, δεδοµένου ότι η παράλληλη χρήση
χειρόγραφων και µηχανογραφικών στοιχείων δεν απαγορεύεται, µπορείτε να εκδίδετε
το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής µε
µηχανογραφικό τρόπο, ενώ τα παραστατικά πώλησης µε χειρόγραφο (µε την
επιφύλαξη βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988
“περί ηλεκτρονικών φορολογικών µηχανισµών).

30. 1069448/464/0015/14.9.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης ή µη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση
πλαστικών φιαλιδίων µιας χρήσης, που περιέχουν δείγµατα
πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας µας γνωστοποιείται ότι, επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών µε αντικείµενο δραστηριότητας τον ποιοτικό έλεγχο δειγµάτων
πετρελαιοειδών ,αποστέλλει σε πελάτες της κενά πλαστικά φιαλίδια, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν κατά τη διακίνηση δειγµάτων πετρελαιοειδών, από τις
εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη προς την υπόψη εταιρία για έλεγχο ποιότητας.
Στη συνέχεια ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά τη διακίνηση
των πλαστικών φιαλιδίων, τα οποία δεν είναι εµπορεύσιµα, παρέχονται δωρεάν
στους πελάτες για τη διακίνηση των δειγµάτων στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας
όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγµα και φιαλίδιο) µόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γµα 186/1992), «∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον
επιτηδευµατία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή
διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό…».
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 περίπτωση ζ΄ της
εγκυκλίου Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε
την παρ.11.9.2. εδάφιο στ΄ της εγκυκλίου 3/24.11.1992 ερµηνευτικής των διατάξεων
του Κ.Β.Σ., για τη διακίνηση κενών φιαλών και κιβωτίων, αναψυκτικών και λοιπών
ειδών, τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής αυτών,
µπορεί να µην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον τα είδη αυτά δεν αποτελούν
αντικείµενο εµπορίας και διακινούνται µε ιδιωτικής φύσης µεταφορικά µέσα.
3.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη
∆ιοίκηση για άλλες παρόµοιες περιπτώσεις (έγγραφα1018523/133/8.3.1994,
1132403/1002/15.1.1998) να µην εκδίδονται δελτία αποστολής για τις διακινήσεις
κενών ειδών συσκευασίας, κενών µπιτονιών διαλύµατος τεχνητού νεφρού, εφόσον
για τα είδη αυτά πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται.
Ενόψει των ανωτέρω για τη διακίνηση των κενών φιαλιδίων µιας χρήσης
προς τις εγκαταστάσεις των πελατών δεν απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής,
εφόσον αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο εµπορίας για την υπόψη επιχείρηση και
διακινούνται µε ιδιωτικής φύσης µεταφορικά µέσα.
4.
Περαιτέρω, όσον αφορά τη διακίνηση των φιαλιδίων που περιέχουν
δείγµατα πετρελαιοειδών στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας για έλεγχο ποιότητας,
όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγµα και φιαλίδιο) µόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί τα διακινούµενα προς εξέταση για
έλεγχο ποιότητας προαναφερόµενα δείγµατα, δε συµπληρώνουν τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι
διατάξεις
του
άρθρου
11
του
π.δ/τος
186/92(Κ.Β.Σ.).(Έγγραφάµας1069439/475/4.8.1999,1105562/889/26.11.2001
και
1076730/601/19.10.2006)

31. 1084970/554/0015/27.9.2007
ΘΕΜΑ: Προµήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ µε πετρέλαιο και ανταλλακτικά από
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Απαντώντας στην από 5.9.2007 αίτησή σας µε την οποία µας γνωρίζετε ότι η ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ……Α.Ε. έχει κατασκευάσει ιδιόκτητες δεξαµενές και αποθήκες, όπου
αποθηκεύει πετρέλαιο και ανταλλακτικά µε τα οποία προµηθεύει τα λεωφορεία
ιδιοκτησίας της, χωρίς να εµπορεύεται τα αγαθά αυτά, και ρωτάτε σχετικά µε την
έκδοση φορολογικών στοιχείων και την εφαρµογή του Φ.Π.Α. εν προκειµένω, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη ότι δεν πραγµατοποιείτε εµπορία των αγαθών αυτών, αλλά τα
αποκτάτε µε αποκλειστικό σκοπό την ανάλωσή τους από τα οχήµατα που
εκµεταλλεύεσθε, είστε δηλαδή ο τελικός καταναλωτής αυτών, προκύπτει ότι τα αγαθά
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αυτά αποτελούν “έξοδα” της επιχείρησης και όχι “εµπορεύσιµα” και συνεπώς δεν
µπορεί να τεθεί θέµα έκδοσης στοιχείου αξίας, συµπεριλαµβανοµένου του στοιχείου
αυτοπαράδοσης.
Επίσης, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εφόσον η προµήθεια µε
πετρέλαιο και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών πραγµατοποιείται εντός των
εγκατάστασεών σας, όπου βρίσκονται οι δεξαµενές των καυσίµων και το απόθεµα
των ανταλλακτικών, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, ενώ εάν
το πετρέλαιο ή τα ανταλλακτικά διακινούνται από το χώρο των εγκαταστάσεων
αυτών ή άλλες εγκαταστάσεις προς τα οχήµατα που τυχόν βρίσκονται εκτός των
χώρων αυτών, τότε για τις διακινήσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων
αποστολής (σχετ. έγγ. 1077164/492/0015/3.8.2007).

32. 1096056/644/0015/18.10.2007
ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενδιάµεση
στάση για παλετοποίηση.
Με την από 4.10.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας έχει
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών διακίνησης νωπών ιχθύων τα οποία
αποστέλλονται από διάφορους ηµεδαπούς προµηθευτές σε εσάς κατ΄ εντολήν
πελατών σας που εδρεύουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η
επιχείρησή σας πραγµατοποιεί τη διαλογή και τυποποίηση των ιχθύων που
παραλαµβάνει και στη συνέχεια τα αποστέλλει στους ανωτέρω πελάτες της.
Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε σχετικά µε τα εκδιδόµενα παραστατικά για την
περιγραφείσα διακίνηση. Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Με την Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987 εγκύκλιό µας αντιµετωπίστηκαν οι
περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών. Με βάση την προαναφερόµενη εγκύκλιο
στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
αποστολέα – προµηθευτή και του τελικού πραγµατικού – φυσικού παραλήπτη των
αγαθών. Επίσης, στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σηµείο
θα αναγράφεται ότι η αποστολή διενεργείται κατ’ εντολή και για λογαριασµό του
εντολέα (αρχικού αγοραστή) καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού (εντολέα). Το
πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό – αγοραστή
παραλήπτη αυτών.
Στον εντολέα (αρχικό αγοραστή) αποστέλλεται για ενηµέρωσή του, αλλά και για
εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του ∆.Α. (ΟΧΙ το πρωτότυπο)
που εκδόθηκε από τριπλότυπο στέλεχος, είτε ένα φωτοαντίγραφο του ∆.Α. από το
στέλεχος, όπως έγινε δεκτό και µε την εγκ. 3/1992 (παραγρ. 11.9.4). Στην
περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης του ∆.Α. αποστέλλεται στον αγοραστή
αντίτυπο σηµασµένο από ΕΑΦ∆ΣΣ µε την ένδειξη “για τον αγοραστή”
2.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον, όπως προαναφέρεται, τα αγαθά
αποστέλλονται από ηµεδαπούς προµηθευτές στις εγκαταστάσεις σας για διαλογή και
τακτοποίηση, κατ’ εντολή του πελάτη σας που είναι εγκατεστηµένος σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύονται από δελτίο αποστολής που εκδίδεται επ΄
ονοµάτι σας. Στο δελτίο αποστολής αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός
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των άλλων δεδοµένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο σκοπός
διακίνησης των αγαθών (πώληση/ενδοκοινοτική παράδοση -ενδιάµεση στάση για
τακτοποίηση/παλετοποίηση) και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σηµείο του θα γίνεται
µνεία ότι η αποστολή προς τακτοποίηση/παλετοποίηση διενεργείται κατ’ εντολή και
για λογαριασµό του αλλοδαπού αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
αυτού.
Στη συνέχεια, η επιχείρηση σας, αφού ολοκληρώσει την παροχή των
υπηρεσιών της, θα εκδίδει δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά µέχρι
τον τελικό παραλήπτη. Στο στοιχείο αυτό θα γίνεται µνεία του αρχικού δελτίου
αποστολής µε το οποίο παρελήφθησαν τα αγαθά µε τον προαναφερθέντα σκοπό και
στο σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται ότι τα αγαθά διακινούνται «από τακτοποίηση/
παλετοποίηση
για
παράδοση
στη
χώρα….»
(σχετ.
έγγραφό
µας
1071239/466/0015/2.8.2007).

33. 1067992/454/0015/29.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίου αποστολής για µεταφόρτωση αγαθών.
Με την από 9.7.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παρείχατε θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας (παραγωγής σκυροδέµατος µε έδρα
την Άνδρο) προµηθεύεται αδρανή υλικά για την άσκηση της δραστηριότητας της, τα
οποία φθάνουν µε πλοίο στο λιµάνι της Άνδρου, το οποίο (λιµάνι) απέχει 25
χιλιόµετρα από την έδρα, συνοδευόµενα στο σύνολό τους από ένα Τιµολόγιο - ∆ελτίο
Αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ως τόπος προορισµού η έδρα της επιχείρησης.
Στη συνέχεια τα υλικά µεταφορτώνονται από το πλοίο, το οποίο παραµένει στο λιµάνι
για όσο χρόνο χρειαστεί για να γίνει η εκφόρτωση (συνήθως µια µε δύο ηµέρες), απ’
ευθείας σε Ι.Χ.Φ. ή Φ.∆.Χ. τα οποία εκτελούν πολλαπλά δροµολόγια µεταφοράς των
υλικών αυτών.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε τι συνοδευτικό παραστατικό θα πρέπει να
εκδίδεται κατά την µεταφορά των αδρανών υλικών από το λιµάνι στην έδρα σας και
αν µπορούν να τύχουν εφαρµογής τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση περί
µεταφόρτωσης αγαθών και να χρησιµοποιηθεί ως συνοδευτικό παραστατικό το
αρχικά εκδοθέν από τον προµηθευτή σας Τ-∆Α, προκειµένου να µεταφερθούν στον
τελικό προορισµό.
Επί του ανωτέρου ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 11 (παρ.1 και 5) και 16 (παρ.
1) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι ο επιτηδευµατίας για τη
µεταφορά αγαθών για την άσκηση του επαγγέλµατός του µε µεταφορικά µέσα
ιδιωτικής χρήσης ή µισθωµένα δηµόσιας εκδίδει δελτίο αποστολής το πρώτο
αντίτυπο του οποίου συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή τους και παραδίδεται
στον παραλήπτη τους. Στο παραπάνω φορολογικό στοιχείο, µεταξύ άλλων,
αναγράφεται και η ποσότητα κάθε είδους.
2.
Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά µας
1067015/763/0015/18.10.1990 και 1116721/716/0015/4.11.1998) στις περιπτώσεις
µεταφόρτωσης αγαθών από µεταφορικό µέσο σε άλλο µεταφορικό µέσο για να
προωθηθούν στο τελικό παραλήπτη, το συνοδευτικό τους στοιχείο, δηλαδή το ∆.Α. ή
το Τ-∆Α, δεν επηρεάζεται από το γεγονός της «µεταφόρτωσης», τα αρχικώς δηλαδή
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µεταφερόµενα είδη, καθώς και οι ποσότητες δεν µεταβάλλονται κατά τη
µεταφόρτωση, αλλά πρέπει να ταυτίζονται µε τα αποσταλθέντα µε το αρχικά εκδοθέν
∆.Α. ή Τ-∆Α, µέχρι την παράδοσή τους στον τελικό παραλήπτη, εφόσον
συνοδεύονται µέχρι την παράδοσή τους µε το ίδιο στοιχείο.
3.
Από όλα τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι για τη µεταφορά των υλικών από
το λιµάνι της Άνδρου προς την έδρα της επιχείρησής σας απαιτείται η έκδοση
ξεχωριστών δελτίων αποστολής για κάθε φόρτωση – αποστολή, είτε αυτή γίνεται µε
Ι.Χ.Φ., είτε µε Φ.∆.Χ., δεδοµένου ότι οι ποσότητες που µεταφέρονται πρέπει να
ταυτίζονται µε αυτές που αναγράφονται επί του δελτίου αποστολής και εποµένως η
διακίνηση προς την έδρα της επιχείρησής σας δεν δύναται να γίνει µε το αρχικά
εκδοθέν Τ-∆Α του προµηθευτή σας, εφόσον η αναγραφόµενη επί αυτού ποσότητα
δεν ταυτίζεται µε αυτή που πράγµατι µεταφέρεται.
Σηµειώνουµε ότι στα ως άνω δελτία αποστολής που εκδίδετε κατά τη µεταφόρτωση
των υλικών θα πρέπει να αναγράφεται και ο α/α του Τ-∆Α του προµηθευτή σας, ώστε
να συσχετίζονται µε αυτό.

34. 1099271/657/0015/15.11.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση
διαφηµιστικού CD-ROM, το οποίο διανέµεται δωρεάν.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι
εταιρία
παιχνιδιών, στις εγκαταστάσεις της οποίας λειτουργεί παιδότοπος στο χώρο του
οποίου γίνεται και λιανική πώληση των παιχνιδιών, στα πλαίσια διαφηµιστικής
καµπάνιας προτίθεται να διανέµει δωρεάν στους επισκέπτες του παιδότοπου ένα
CD-ROM το οποίο περιέχει κατάλογο παιχνιδιών, διαφηµιστικά spots για τηλεόραση,
ταπετσαρίες οθόνης Η/Υ καθώς και διάφορα Pc games. Σχετική ένδειξη ότι το υπόψη
CD-ROM διατίθεται δωρεάν θα αναγράφεται επ’ αυτού. Ακολούθως, θέτετε το
ερώτηµα εάν υποχρεούστε ή µη στην έκδοση στοιχείων διακίνησης (δελτίων
αποστολής) για τις διακινήσεις των CD-ROM στους εκάστοτε επισκέπτεςπαραλήπτες αυτών.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για τη διακίνηση εφηµερίδων και
περιοδικών υπό µορφή οπτικού δίσκου (CD-ROM), από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή
διακίνησης αυτών προς τους συνδροµητές δεν απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής
(έγγραφο 1100262/890 π.ε./12.8.2003).
2. Περαιτέρω, µε την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 11.9.5γ’) έχει γίνει δεκτό ότι µπορεί
να
µην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση από διαφηµιστικές επιχειρήσεις
αφισών, φέιγ-βολάν, µακετών, ταινιών ή δισκετών διαφηµιστικού περιεχοµένου.
3. Κατ’ αναλογία των ανωτέρω έχει γίνει οµοίως δεκτό ότι, δελτίο αποστολής
µπορεί να µην εκδίδεται για τη διακίνηση και δωρεάν διάθεση διαφηµιστικών
εντύπων (αφίσες, φυλλάδια) και στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται από τις
εγκαταστάσεις εταιρίας µη διαφηµιστικής, προς τους πελάτες της ή προς εµπορικούς
αντιπροσώπους της ή µεταξύ των εγκαταστάσεων της για την προώθηση των
προϊόντων
της
(έγγραφα
1019916/1176/25.3.1991,
1056375/303/2.5.1997,1011093/80/14.2.2002).
4. Ακόµη µπορεί να µην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση και
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δωρεάν διάθεση περιοδικού διαφηµιστικού περιεχοµένου προς επιτηδευµατίες
διαφηµιζόµενους ή προς ιδιώτες τρίτους, εφόσον το περιοδικό διανέµεται δωρεάν και
αναγράφεται
επ’
αυτού
σχετική
ένδειξη
(έγγραφα
1113950/929/27.11.1992,1079931/497/31.7.1998,
1072786/518/12.8.1999,1074908/531/9.10.2002 και 1105260/895π.ε./18.1.2007).
5. Ενόψει των προαναφεροµένων, εφόσον η επιχείρηση σας διανέµει δωρεάν
στους επισκέπτες του παιδότοπου CD-ROM, τα οποία περιέχουν κατάλογο
παιχνιδιών, διαφηµιστικά spots για τηλεόραση, ταπετσαρίες οθόνης Η/Υ, καθώς και
διάφορα Pc games, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν διάθεση»,
όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, µε απώτερο σκοπό την προβολή της επιχείρησης
στους πελάτες αυτής και επιπλέον τα CD-ROM διατίθενται αποδεδειγµένα άνευ αξίας
στους προαναφερόµενους, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, µπορεί να µην εκδίδεται
δελτίο αποστολής για την παράδοσή ή διακίνησή τους προς τους επισκέπτες σας–
παραλήπτες αυτών, µε αναγραφή της ανωτέρω ένδειξης επί των διανεµοµένων CDROM .

35. 1076986/494/0015/15.11.2007
ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής (∆.Α.)
Σε απάντηση της από 3.8.2007 αίτησή σας µε την οποία µας ρωτάτε εάν για την
διακίνηση αγαθών από την έδρα της εταιρείας σας προς εταιρεία logistics µπορείτε
να εκδώσετε δελτίο αποστολής χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών, κατ’ αναλογία
των όσων ισχύουν για τη διακίνηση αγαθών από το κατάστηµα του εξαγωγέα στον
τόπο φόρτωσης (εξαγωγής) και από το τελωνείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις του
εισαγωγέα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, στο δελτίο αποστολής, µεταξύ άλλων,
αναγράφονται το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισµα
των ποσοτήτων των ειδών, αριθµητικώς και ολογράφως (πλην της µηχανογραφικής
έκδοσης του ∆.Α.), ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισµό της ποσότητας κάθε είδους
χρησιµοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική µονάδα µέτρησης.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η περιγραφή του είδους κατά την διακίνηση των
αγαθών από την έδρα σας προς την εταιρεία logistics πρέπει να γίνεται κατά την
έννοια των ως άνω διατάξεων, δεδοµένου ότι, όπου ο νοµοθέτης ήθελε να θεσπίσει
εξαιρέσεις από τον ως άνω κανόνα (π.χ. εξαγωγή σε τρίτες χώρες, εκτελωνιστής) το
έπραξε ρητά ορίζοντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου
αποστολής χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών.

36. 1098785/654/0015/29.11.2007
ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής.
Με την από 17.10.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παρείχατε, θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τοµέα της
πώλησης, εγκατάστασης και λειτουργίας ανεµογεννητριών, οι οποίες εισάγονται σε
τµήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραδίδονται στον πελάτη σας στον τόπο
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εγκατάστασης για να ακολουθήσει η συναρµολόγηση και η θέση σε λειτουργία. Σε
κάποιες περιπτώσεις τα µέρη των ανεµογεννητριών, τα οποία µεταφέρονται είτε
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (τα πολύ µεγάλα µέρη), είτε σε κοντέϊνερ, είτε σε
παλέτες, αποθηκεύονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα στις εγκαταστάσεις της
µεταφορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της µεταφοράς και στη συνέχεια
διακινούνται και παραδίδονται προς πώληση τµηµατικά µε δελτία αποστολής της
µεταφορικής εταιρείας, κατ’ εντολή και λογαριασµό σας, απ΄ ευθείας στον πελάτη
σας.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε µε ποιο τρόπο πρέπει να εκδοθούν τα δελτία
αποστολής, δεδοµένου αφ’ ενός ότι η µεταφορική επί των δελτίων αποστολής που
εκδίδει αναφέρει τα ανεξάρτητα µέρη των ανεµογεννητριών και γι’ αυτά που
βρίσκονται σε κοντέϊνερ και παλέτες αναφέρει µόνο τον αριθµό των εν λόγω
συσκευασιών, αφού δεν γνωρίζει το περιεχόµενό τους, και αφ’ ετέρου ότι µε βάση τα
δελτία αποστολής αυτά τιµολογείτε τον πελάτη σας αυτοτελώς για την πώληση των
ανεµογεννητριών (και όχι των µερών αυτών) και ανεξάρτητα από την εγκατάσταση
και λειτουργία τους.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100/4.4.1995, όπως
ερµηνεύτηκαν µε την εγκύκλιο 1135670/1350/0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995, στις
περιπτώσεις ενδοκοινοτικών διακινήσεων αγαθών, τα οποία παραδίδονται από τους
τόπους εισαγωγής ή µετά από προηγούµενη εναπόθεση σε εγκαταστάσεις τρίτου
(π.χ. µεταφορικού γραφείου), προς πελάτη – αγοραστή του εισαγωγέα, εκδίδεται
δελτίο αποστολής, είτε από τον αρχικό εισαγωγέα είτε κατ’ εντολή του από τρίτο (π.χ.
µεταφορικό γραφείο, κ.λπ.), µε ανάλυση των ειδών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ.
2.
Περαιτέρω µετά την 1.1.93, η δυνατότητα που παρασχέθηκε µε την
εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 (περιπτ. ια΄), καθώς και την εγκύκλιο 3/1992
(παρ. 11.9.1-2θ), να µην αναγράφονται αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες στα
εκδιδόµενα δελτία αποστολής, από τον επιτηδευµατία εξαγωγέα ή εισαγωγέα ή
εκτελωνιστή, κατά περίπτωση, εφόσον τα διακινούµενα αγαθά συνοδεύονται από
παραστατικά από τα οποία προκύπτει το είδος και η ποσότητά τους, αφορά µόνο τις
εισαγωγές και εξαγωγές από και προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
οποίες εφαρµόζονται τελωνειακές διατυπώσεις. Για τις διακινήσεις αγαθών από και
προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/4.4.1995.
3.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, από τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/92), καθώς και µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/4.4.1995, ότι δεν
παρέχεται δυνατότητα για µη αναλυτική περιγραφή των ειδών στα δελτία αποστολής
που εκδίδει το µεταφορικό γραφείο κατ’ εντολή και για λογαριασµό σας προς τον
πελάτη σας, για την διακίνηση των εν λόγω προσωρινά εναποθηκευµένων
εισαγόµενων αγαθών από την Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την πώληση.
Περαιτέρω και για διευκόλυνση των συναλλαγών σας σας γνωρίζουµε ότι στη
παραπάνω περίπτωση µπορεί να εκδίδεται δελτίο αποστολής, χωρίς αναλυτική
περιγραφή των ειδών, από το µεταφορικό γραφείο προς την εταιρεία σας µε τόπο
παράδοσης τις εγκαταστάσεις του και στη συνέχεια να εκδίδεται δικό σας δελτίο
αποστολής µε αναλυτική περιγραφή των ειδών, και µε αναγραφή ως τόπου
αποστολής τις εγκαταστάσεις του µεταφορικού γραφείου, µε το οποίο και θα
πραγµατοποιείται η διακίνηση προς τον πελάτη σας (σχετ. έγγραφό µας
1017018/113/0015/1.3.2002).
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Τέλος, και για τη συγκεκριµένη περίπτωση σας γνωρίζουµε ότι, δεν απαγορεύεται
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να τιµολογείτε προς τον πελάτη σας την κάθε
παραγγελία ως ενιαίο σύνολο (ανεµογεννήτριες), εφόσον και ο προµηθευτής της
εταιρεία
σας
σας
τιµολογεί
µε
τον
ίδιο
τρόπο
(έγγραφό
µας
1025415/161/0015/19.4.2007) στο χρόνο βέβαια που ορίζεται από τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Β.Σ.

37. 1091859/611/0015/3.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από κινητό συνεργείο επισκευής
µοτοσικλετών.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι επιτηδευµατίας µε
αντικείµενο δραστηριότητας: α)λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών, ανταλλακτικών και
εξαρτηµάτων και β) υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών, προτίθεται
για τις επισκευές των µοτοσικλετών, κυρίως σε χώρους αγώνων ανά την επικράτεια,
να χρησιµοποιήσει ειδικά διαµορφωµένο αυτοκίνητο (κινητό συνεργείο) και
περαιτέρω ρωτάτε ποια είναι τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες επισκευής µοτοσικλετών, καθώς και για τις µεµονωµένες πωλήσεις
ανταλλακτικών που διενεργούνται επί του αυτοκινήτου.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του π. δ/ τος
186/1992 (Κ.Β.Σ.) συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (Σ.∆.Α.) εκδίδεται σε περίπτωση
µεταφοράς και διανοµής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον
παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται
από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωµένο δελτίο
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης. Στο στοιχείο
που εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των
αγαθών, καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην
επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η
ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο
επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόµενων
αγαθών καθώς και ο αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής µε το
οποίο διακινήθηκαν.
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατάλληλα γραµµογραφηµένο σε στήλες,
µπορεί να εκδίδεται την πρώτη ηµέρα διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως
απόστασης, εφόσον, κάθε ηµέρα και µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, πριν από την
εκκίνηση του µεταφορικού µέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των
ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ηµέρα αυτή.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.13.2.2. της εγκυκλίου 3/1992
ερµηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., τα συνεργεία αυτοκινήτων στις περιπτώσεις
επισκευών ή συντηρήσεων που χρησιµοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία
τοποθετούνται στα επισκευαζόµενα αυτοκίνητα, µπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ.
ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η
προέχουσα σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η
πώληση αγαθών.
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Στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ., που σχετίζονται µε Σ.∆.Α., πρέπει
να αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία
των αγαθών.
Σηµειώνεται ότι στην έννοια του συνεργείου επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, κατά πάγια θέση της ∆ιοίκησης, εµπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος
επιχείρησης
που
πραγµατοποιεί
εργασίες
επισκευής,
αντικατάστασης,
συντήρησης…σε αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες…(εγκύκλιος 3/1992, παρ.10.5.10.2.).
3.
Συνεπώς για τις συγκεκριµένες διακινήσεις των ανταλλακτικών, που
αναφέρετε στην αίτησή σας, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις επισκευές, κατά τα
προαναφερόµενα εκδίδεται Σ.∆.Α. και εφόσον το κρίνεται σκόπιµο το εν λόγω Σ.∆.Α.
µπορεί να είναι µηνιαίας διάρκειας κατάλληλα γραµµογραφηµένο, στο οποίο θα
αναγράφονται τα είδη διακεκριµένα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ.3 του
άρθρου 3 του Κ.Β.Σ., συµπληρώνοντας κάθε ηµέρα τις ποσότητες των
διακινούµενων ανταλλακτικών (υπόλοιπα της προηγούµενης).
Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση πώλησης ανταλλακτικών, εφόσον
πρόκειται για µεµονωµένες πωλήσεις, σε πελάτες επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, θα
εκδίδετε δελτίο αποστολής και τιµολόγιο ή τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ή απόδειξη
λιανικής πώλησης (α.λ.π.) κατά περίπτωση.
Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες από το κινητό συνεργείο επισκευής και συντήρησης
των µοτοσικλετών, εκδίδεται θεωρηµένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (α.π.υ.).
Τέλος, µε βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/10.4.1990, η οποία εξακολουθεί να ισχύει,
για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εκτός της κύριας
επαγγελµατικής εγκατάστασης, δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης φορολογικής
ταµειακής µηχανής για την έκδοση των αποδείξεων αυτών.

38. 1094770/638/0015/11.12.2007
ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση εµπορευµάτων
επιτηδευµατία.

µεταξύ

εγκαταστάσεων

του

ίδιου

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι επιχείρηση έχει ως
αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία πορτών ασφαλείας- κλειδαριών η δε έδρα
της (κατάστηµα) στεγάζεται στο ίδιο κτίριο µε την αποθήκη της και περαιτέρω ρωτάτε
εάν υφίσταται υποχρέωση στην περίπτωση αυτή έκδοσης δελτίου αποστολής, για τις
διακινήσεις των εµπορευµάτων από τον αποθηκευτικό χώρο στο κατάστηµα της
αυτής επιχείρησης.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1γ΄του άρθρου 11 του π. δ/τος
186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία και στην
περίπτωση διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεών του.
2.
Περαιτέρω, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση
δελτίου αποστολής για διακίνηση αγαθών µεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου
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επιτηδευµατία που στεγάζονται σε συνεχόµενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο (εγκύκλιος
1055412/4181/0015/ΠΟΛ.1105/12.6.1992).
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων για τις διακινήσεις των εµπορευµάτων της
εταιρίας σας µεταξύ της έδρας της και του εν λόγω αποθηκευτικού χώρου, εφόσον
στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο (θέµα πραγµατικό) δεν απαιτείται η έκδοση
δελτίων αποστολής.
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ΑΡΘΡΟ 12- Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις
39. 1112089/970/0015/17.1.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που
παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.
Απαντώντας στην από 11.12.2006 αίτησή σας σχετικά µε τα φορολογικά στοιχεία
που πρέπει να εκδίδονται προς το Ι.Κ.Α. από µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει
ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α., σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των
ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρίες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές
υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για
κάθε ασθενή το ονοµατεπώνυµο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή
του. Ωστόσο, όπως προβλέπεται µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης
ιδ’ της ίδιας ως άνω παραγράφου τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν συµβληθεί µε
το ∆ηµόσιο και µε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.) και δεν
λαµβάνουν ιδιαίτερη αµοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισµένους των
ταµείων αυτών, µπορούν να µην καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών αυτών στο
βιβλίο ασθενών.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 και
της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευµατίες για την παροχή υπηρεσιών
εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευµατίες ή πρόσωπα
της παρ. 3 του άρθριου 2 του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ κ.λ.π.) και απόδειξη παροχής
υπηρεσιών προς ιδιώτες. Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενός τιµολογίου στο τέλος του µήνα για τις
επαναλαµβανόµενες εντός του ιδίου µήνα παρασχεθείσες προς τον ίδιο πελάτη
υπηρεσίες, εφόσον τηρείται ειδική κατάσταση για αυτές σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στις ως άνω διατάξεις.
3.
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ. 5
του άρθρου 10 του κώδικα αυτού εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών προς τους πελάτες τους που καταχωρούνται σε αυτά, επιτηδευµατίες ή
µη. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδουν επίσης σε κάθε περίπτωση µε βάση τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και οι επιτηδευµατίες που ασκούν
ελευθέριο επάγγελµα κατονοµαζόµενο στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.
4.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που
παρέχει επαναλαµβανόµενες ιατρικές υπηρεσίες προς ασφαλισµένους ασφαλιστικών
ταµείων, όπως το Ι.Κ.Α. και δεν καταχωρεί τα στοιχεία των ασθενών, επειδή δεν
εισπράττει αµοιβή από αυτούς, στο πρόσθετο βιβλίο της παρ. 5 του άρθρου 10,
εκδίδει για τις συναλλαγές αυτές, ως αποκτώσα σε κάθε περίπτωση λόγω της
νοµικής της µορφής εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών προς το αντίστοιχο συµβεβληµένο ασφαλιστικό ταµείο µε τη διαδικασία
που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., το οποίο είναι είτε θεωρηµένο,
εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, είτε φέρει σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.,
εφόσον εκδίδεται µηχανογραφικά.
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40. 1039095/248/0015/4.5.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση λογισµικού.
Απαντώντας στην από 11.4.2007 αίτησή σας µε την οποία ρωτάτε τι στοιχείο
πρέπει να εκδίδεται κατά την πώληση λογισµικού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή της µε την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276
Α΄/22.12.2006), για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως παροχή υπηρεσίας
θεωρείται και η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν
οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων,
διευκρινίστηκε ότι συνιστά παροχή υπηρεσίας, µεταξύ άλλων, και η παροχή
λογισµικού και η ενηµέρωσή του, ανεξάρτητα εάν το λογισµικό παράγεται µετά από
παραγγελία ή όχι. Ως ενηµέρωση λογισµικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον
που γίνονται για συµπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάµενων προγραµµάτων
λογισµικού. Με κάθε παράδοση των εν λόγω µέσων από τους φορείς που τα
παράγουν σε τρίτους-επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους
επιτηδευµατίες µε σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές
εκδίδεται δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές –
ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως
παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006
και µετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από
1/1/2007 ή από 1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω µέσων να
εκδίδονται αποδείξεις ή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για την παράδοση των µέσων
στα οποία ενσωµατώνεται το πωλούµενο λογισµικό (π.χ. δισκέττα, οπτικός δίσκος
κ.λ.π.) σε επιτηδευµατίες εκδίδεται δελτίο αποστολής και για την τιµολόγηση του
εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται
συνενωµένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, κατ΄
εφαρµογήν των οριζοµένων στα άρθρα 3, 11, 12 και 19 του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση δε
που η πώληση πραγµατοποιείται σε ιδιώτες (µη επιτηδευµατίες) εκδίδεται απόδειξη
παροχής υπηρεσιών από ταµειακή µηχανή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του Κ.Β.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 και σε περίπτωση διακίνησης των ως
άνω µέσων (δισκετών, οπτικών δίσκων κ.λ.π.) µε ευθύνη του πωλητή επιτηδευµατία,
εκδίδεται και δελτίο αποστολής.
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41. 1040629/268/0015/31.5.2007
ΘΕΜΑ: ∆ιανοµή Πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, κατ’ εντολή εκδοτικών
οίκων, σε φοιτητές.
Απαντώντας στις από 25-4-2007 και 30/4/2007 (συµπληρωµατική) αιτήσεις σας µε
τις οποίες θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας µεσολαβεί µεταξύ εκδοτικών οίκων
για την διανοµή και µόνο πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων σε φοιτητές, άλλοτε
χωρίς αµοιβή και άλλοτε µε µικρή αµοιβή για τη µεσολάβηση αυτή, εκδίδοντας στην
δεύτερη περίπτωση Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς τον εντολέα εκδοτικό οίκο,
και περαιτέρω ερωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση κάποιου φορολογικού στοιχείου για
την παράδοση των εν λόγω συγγραµµάτων στους φοιτητές (π.χ. ∆ελτίο Αποστολής
µε ένδειξη δωρεάν ή Απόδειξη λιανικής πώλησης δωρεάν κ.λ.π.) σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα :
1.
Όπως
έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση (έγγραφά µας
1106540/781/0015/8-9-1993,
1057284/1747/557/28-5-1997
και
1063840/4333/731/1-9-2004),
για τη διαδικασία παράδοσης και τιµολόγησης
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων από εκδοτικούς οίκους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα :
α) αντί της έκδοσης δελτίων αποστολής, αρκεί η τήρηση από τους
επιτηδευµατίες της κατάστασης που συντάσσεται από τα Α.Ε.Ι. (και εγκρίνεται από το
ΥΠΕΠΘ)
β) εκδίδεται προς τα Α.Ε.Ι. από κάθε επιτηδευµατία πώλησης των διδακτικών
βιβλίων, ένα θεωρηµένο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής για όλες τις παραδόσεις που
πραγµατοποίησε, µέχρι το τέλος, της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία
αυτές έγιναν, στο οποίο µπορεί να τίθεται και η ένδειξη «επί πιστώσει», εφόσον αυτό
δεν εξοφλείται άµεσα από τον αγοραστή (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ κ.λ.π.)
και γ) για τις διαφορές που θα προκύψουν µεταξύ των τιµών πώλησης που θα
αναγράφονται στα εκδοθέντα τιµολόγια και των τιµών κοστολόγησης που θα
καθοριστούν από την αρµόδια επιτροπή του ΥΠΕΠΘ θα εκδίδεται πιστωτικό
τιµολόγιο ή συµπληρωµατικό τιµολόγιο, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ.)
Σηµειώνουµε ότι από 22-12-2006 σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου
της παρ 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 29 παρ. 10
του ν 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/22-12-2006), για τις οριστικές πωλήσεις
συγγραµµάτων των οποίων η τιµή ορίζεται µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων το τιµολόγιο εκδίδεται εντός µηνός
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής
απόφασης και πάντως µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία
δηµοσιεύεται αυτή.
2.
Ενόψει των ανωτέρω, κατ’ ανάλογη εφαρµογή τους, για την παράδοση
των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτητές
στην περίπτωση που
µνηµονεύετε στις σχετικές αιτήσεις σας, αρκεί η τήρηση των ονοµαστικών
καταστάσεων που συντάσσονται από το Πανεπιστήµιο .……, οι οποίες θα
υπογράφονται από τους τελικούς παραλήπτες
των πανεπιστηµιακών
συγγραµµάτων (φοιτητές) κατά την παραλαβή των συγγραµµάτων, αντίγραφο των
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οποίων θα παραδίδετε στη συνέχεια στον εντολέα σας εκδοτικό οίκο για να
τιµολογήσει µε τη σειρά του το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ).
Αυτονόητο είναι ότι στα ∆ελτία Αποστολής του εντολέα σας εκδοτικού οίκου θα
αναγράφεται κατά περίπτωση ο σκοπός της διακίνησης (διανοµή δωρεάν ή µε
αµοιβή), αντίγραφο δε της ως άνω κατάστασης θα φυλάσσεται και από εσάς στο
χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
Η ∆/νση Φ.Π.Α. που κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη τη σχετική αίτηση του
ενδιαφεροµένου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της και ειδικότερα καθ΄ όσον αφορά στις δωρεάν υπηρεσίες που
προσφέρει σε εκδοτικούς οίκους διανοµής των βιβλίων τους σε φοιτητές.

42. 1027345/179/0015/14.6.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία
πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδροµητές.
Με την από 9/3/2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ένα εκδοτικό γραφείο
και κάνετε εκδόσεις βιβλίων, τηρείτε δε βιβλίο εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω επειδή
προτίθεστε να εκδώσετε ένα διµηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, το οποίο θα πωλείτε
εσείς ο ίδιος λιανικώς σε συνδροµητές και επιπλέον θα το στέλνετε προς πώληση σε
ένα βιβλιοπωλείο, ζητάτε να σας γνωρίσουµε, αν για την έκδοση και διάθεση του εν
λόγω περιοδικού έχετε υποχρέωση να τηρείτε ξεχωριστά βιβλία και να εκδίδετε
τιµολόγια και αποδείξεις είσπραξης συνδροµών.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του
επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου
καταχωρεί:
α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης ή
λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των
στοιχείων αγορών και εξόδων,
β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων
υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,
γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό
τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών,
τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις,
δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο
πάνω πράξεων, οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις
αντίστοιχες στήλες.
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του Κ.Β.Σ. το ποσό κάθε πράξης της προηγούµενης παραγράφου αναλύεται σε
ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες
της φορολογίας εισοδήµατος και του Φ.Π.Α.. Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνει το
αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων.
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3.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο επιτηδευµατίας της
δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός του και εφόσον διαθέτει µία
µόνο επαγγελµατική εγκατάσταση, τηρεί ένα µόνο βιβλίο εσόδων-εξόδων, στο οποίο
καταχωρεί όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί κατά τον τρόπο που ορίζεται από
τις διατάξεις αυτές. Συνεπώς δεν απαιτείται να τηρήσετε ιδιαίτερο βιβλίο εσόδωνεξόδων για την έκδοση και διάθεση του προαναφεροµένου περιοδικού, ούτε κάποιο
άλλο πρόσθετο βιβλίο, καθόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ.
4.
Όσον αφορά τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση, απ’ ευθείας
από εσάς σε συνδροµητές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα),του εν λόγω περιοδικού
έναντι συνδροµής, καθώς και για τη χονδρική του πώληση σε βιβλιοπωλείο, θέτουµε
υπόψη σας τα εξής:
α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992
(και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η΄και 13.1.4.β΄αυτής ),για τις εισπράξεις
συνδροµών εφηµερίδων και περιοδικών από συνδροµητές φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα επαγγελµατίες ή µη, δεν εκδίδονται τιµολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις
είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδροµής.
β) Επίσης από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδροµητές εφηµερίδων και
περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ.
3/1992 παρ.11.9.5.η΄).
Ενόψει των προαναφεροµένων, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για τις εισπράξεις
των συνδροµών, από τη διάθεση του περιοδικού που προτίθεστε να εκδώσετε,
µπορεί να εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των
αναφεροµένων παραπάνω για τις συνδροµές περιοδικών και εφηµερίδων.(Έγγραφα
1063494/396/2-6-1998 και 1029425/198/5-4-2005) και για τις χονδρικές πωλήσεις σε
βιβλιοπώλες ∆ελτίο Αποστολής και Τιµολόγιο Πώλησης ή συνενωµένο στοιχείο
∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο Πώλησης.

43. 1026950/178/0015/4.7.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τιµολόγησης για την εγκατάσταση γραµµών ελαιοτριβείου.
Απαντώντας στην από 15.3.2007 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των εργασιών
τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή µετά από
επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή διασκευή ή
συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν
αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και λαµβανοµένου υπόψη, όπως
αναφέρετε στην αίτησή σας, ότι η εταιρία σας ασχολείται µε την εγκατάσταση
γραµµών ελαιοτριβείων, δηλαδή αναλαµβάνει την πώληση και εγκατάσταση στον
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επαγγελµατικό χώρο των πελατών της του οικείου µηχανολογικού εξοπλισµού µετά
από συναρµολόγησή του, συνάγεται ότι αντικείµενο εργασιών της εταιρίας σας είναι
η χονδρική πώληση αγαθών µετά από επεξεργασία (συναρµολόγηση). Περαιτέρω αν
µε τις σχετικές συµβάσεις που συνάπτει µε τους πελάτες της συµφωνείται και η
καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής σ’ αυτή για τις εργασίες εγκατάστασης του οικείου
µηχανολογικού εξοπλισµού στον επαγγελµατικό χώρο των πελατών της, τότε
αντικείµενο εργασιών της εταιρίας σας είναι αφενός η χονδρική πώληση αγαθών
µετά από επεξεργασία και αφετέρου η παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η εταιρία σας έχει
µικτή δραστηριότητα.
3.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
και από την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992 προκύπτει ότι για τα τεχνικά έργα (δηµόσια
και ιδιωτικά) ή άλλες εγκαταστάσεις εκδίδεται τιµολόγιο για τη συνολική αξία του
έργου (υλικά και εργασία) ή µόνο για την αµοιβή, κατά περίπτωση. Στο εν λόγω
τιµολόγιο πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς το εκτελεσθέν έργο, αν όµως γίνεται
παραποµπή στην οικεία σύµβαση δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, αλλά γενική.
Στη περίπτωση δε που υπάρχει επιµέτρηση, επισυναπτόµενη στο τιµολόγιο, µπορεί
να γίνεται σύντοµη περιγραφή στο τιµολόγιο.
4.
Επίσης, µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. στο τιµολόγιο αναγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής στα οποία µεταξύ
άλλων περιλαµβάνεται και η αµοιβή η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.
5.
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι για την τιµολόγηση των τεχνικών
έργων που
αναλαµβάνετε (εγκατάσταση γραµµών ελαιοτριβείων), εφόσον οι
πελάτες σας απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. µόνο για τον µηχανολογικό εξοπλισµό και
όχι για την αξία των υπηρεσιών που εµπεριέχονται σ’ αυτά, θα εκδώσετε το σχετικό
τιµολόγιο (τεχνικών έργων) µε διάκριση του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
ανωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος (σχετ. έγγραφο της ∆/νσης Φ.Π.Α.
1063667/5931/1124/Α0014/23.8.2006).

44. 1041915/267/0015/4.7.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις
αγαθών.
Σε απάντηση της από 27-4-07 αίτησή σας µε την οποία µας ζητάτε να σας
γνωρίσουµε τι παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τις επαναλαµβανόµενες
πωλήσεις εµπορευµάτων σας (αναψυκτικά, νερά, καφέδες κλπ.) προς πελάτες σας
επιτηδευµατίες, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε
περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης,
απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12
του ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος, όπως ισχύει, για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών
και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή κατά αραιότερα
χρονικά διαστήµατα µέσα στον ίδιο µήνα, προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή πρόσωπο
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των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής
επιτηδευµατίας µπορεί, αντί της έκδοσης 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
παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία
των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αµοιβής που συµφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής 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 τα δεδοµένα
αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν
το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από
τις κατ' ιδίαν διατάξεις.
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 (και εποµένως και το Τιµολόγιο
Πώλησης στις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις) που εκδίδονται στο τέλος κάθε µήνα,
επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του επόµενου µήνα µε
ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούµενου µήνα.
3.
Ενόψει των ανωτέρω εφόσον επιλέξετε τον ως άνω τρόπο τιµολόγησης
για τις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις στον ίδιο επιτηδευµατία µέσα στον ίδιο µήνα,
θα εκδίδετε µε κάθε παράδοση (και ανεξάρτητα αν υπάρχει διακίνηση ή όχι) των
εµπορευµάτων σας (αναψυκτικά, καφέδες κ.λ.π.) ∆ελτίο Αποστολής και στο τέλος
κάθε µήνα Τιµολόγιο Πωλήσεως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παρ. 2
του παρόντος.

45. 1064792/434/0015/12.7.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση προγραµµάτων Η/Υ µέσω
∆ιαδικτύου (internet).
Σε απάντηση της από 29-6-2007 αίτησής σας σχετικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή της µε την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276
Α΄/22.12.2006), για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως παροχή υπηρεσίας
θεωρείται και η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν
οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων,
διευκρινίστηκε ότι συνιστά παροχή υπηρεσίας, µεταξύ άλλων, και η παροχή
λογισµικού και η ενηµέρωσή του, ανεξάρτητα εάν το λογισµικό παράγεται µετά από
παραγγελία ή όχι. Ως ενηµέρωση λογισµικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον
που γίνονται για συµπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάµενων προγραµµάτων
λογισµικού. Με κάθε παράδοση των εν λόγω µέσων από τους φορείς που τα
παράγουν σε τρίτους-επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους
επιτηδευµατίες µε σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές
εκδίδεται δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές –
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ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως
παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006
και µετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από
1/1/2007 ή από 1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω µέσων να
εκδίδονται αποδείξεις ή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για την παράδοση των µέσων
στα οποία ενσωµατώνεται το πωλούµενο λογισµικό (π.χ. δισκέτα, οπτικός δίσκος
κ.λ.π.) σε επιτηδευµατίες εκδίδεται δελτίο αποστολής και για την τιµολόγηση του
εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται
συνενωµένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, κατ΄
εφαρµογήν των οριζοµένων στα άρθρα 3, 11, 12 και 19 του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση δε
που η πώληση πραγµατοποιείται σε ιδιώτες (µη επιτηδευµατίες) εκδίδεται απόδειξη
παροχής υπηρεσιών από ταµειακή µηχανή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του Κ.Β.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 και σε περίπτωση διακίνησης των ως
άνω µέσων (δισκετών, οπτικών δίσκων κ.λ.π.) µε ευθύνη του πωλητή επιτηδευµατία,
εκδίδεται και δελτίο αποστολής.
Περαιτέρω εφόσον η πώληση των προγραµµάτων ή κωδικών που µνηµονεύεται
στη σχετική αίτησή σας γίνεται µέσω του διαδικτύου (internet) ή τηλεφωνικά δηλαδή
µε µέσον άυλης µορφής, δεν απαιτείται η έκδοση ∆ελτίων Αποστολής αλλά αρκεί η
έκδοση των αξιακών στοιχείων δηλαδή των Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών ή των
Α.Π.Υ. στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 12 (παράγραφος 14)
και 13 (παράγραφος 3) του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα.

46. 1062488/418/0015/26.7.2007
ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία.
Απαντώντας στην από 13-6-2007 αίτησή σας που µας διαβιβάστηκε από τη ∆ΟΥ
………µε την οποία θέτετε υπόψη µας ότι, η επιχείρησή σας αγοράζει αγαθά από
ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τα οποία εν συνεχεία τα µεταπωλεί και
περαιτέρω ερωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας αναφορικά µε την έκδοση των
φορολογικών στοιχείων για την αγορά των αγαθών αυτών, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα :
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
στις περιπτώσεις αγοράς αγαθών από ιδιώτες, εκδίδεται τιµολόγιο αγοράς από τον
αγοραστή, εφόσον αυτός είναι επιτηδευµατίας ή πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2
του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.).
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του
Κ.Β.Σ. δελτίο αποστολής (θεωρηµένο) εκδίδεται από τον επιτηδευµατία µεταξύ
άλλων και σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση από µη
υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του.
3.
Όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση (έγγραφά µας
1030010/203/0015/26-2-1993, 1058300/434/0015/11-7-2001, 1108676/923/0015/712-2001, 1056082/509/0015/15-7-2004 και 111759/905/0015/10-1-2006) όταν
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αγοράζονται από επιτηδευµατία εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας αγαθά από
πωλητές ιδιώτες που είναι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή, χωρίς να έχουν εκδοθεί
από τους αλλοδαπούς αυτούς πωλητές φορολογικά παραστατικά σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας τους, εκδίδεται :
α) ∆ελτίο αποστολής και τιµολόγιο αγοράς ή συνενωµένο δελτίο αποστολής –
τιµολόγιο αγοράς, άµεσα κατά την αγορά τους ή τουλάχιστον µε την είσοδο των
αγαθών στην Ελλάδα,
ή
β) ∆ελτίο αποστολής κατά την αγορά και τιµολόγιο αγοράς σ’ ένα µήνα από την
έκδοση του δελτίου αποστολής.
4.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 Βγ΄ του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. το
τιµολόγιο που εκδίδεται για την αγορά αγαθών είναι θεωρηµένο, όταν δεν έχει
προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρηµένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου
αποστολής, ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής).
5.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
επί ποσοτικής παραλαβής εµπορευσίµων αγαθών (από επιτηδευµατία στις
εγκαταστάσεις του), που δεν συνοδεύονται µε στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται
από τον Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άµεσα τιµολόγιο για την αγορά τους τηρείται
θεωρηµένο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται θεωρηµένο διπλότυπο δελτίο
ποσοτικής παραλαβής.
6.
Ενόψει των προαναφεροµένων εφόσον αγοράζετε αγαθά από ιδιώτες
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό θα εκδίδετε τιµολόγιο αγοράς. Το τιµολόγιο αυτό
εφόσον έχει προηγηθεί για την ίδια συναλλαγή η έκδοση ∆ελτίου Αποστολής ή
∆ελτίου ποσοτικής παραλαβής σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, είναι αθεώρητο,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση (άµεση έκδοση) είναι θεωρηµένο.
Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης του ως άνω
τιµολογίου αγοράς, του δελτίου αποστολής, καθώς και του δελτίου ποσοτικής
παραλαβής, τα στοιχεία αυτά σηµαίνονται µε τη χρήση ειδικού φορολογικού
µηχανισµού (ΕΑΦ∆ΣΣ) του ν.1809/1988.

47. 1030401/246/0015/2.8.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από υποπράκτορα διανοµής
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου.
Με το από 15.3.2006 έγγραφό σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παρείχατε θέτετε υπόψη µας ότι επιτηδευµατίας µε αντικείµενο εργασιών τη διανοµή
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου – υποπράκτορας - εξέδωσε απόδειξη είσπραξης για
την προµήθεια που κατέβαλε σε εκµεταλλευτή περιπτέρου, και βάσει αυτού ερωτάτε
εάν στοιχειοθετούνται παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και για τους δύο συναλλασσόµενους
και βάσει ποίων διατάξεων.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 2 της ΑΥΟ
1115278/842/0015Α΄ΠΟΛ 1292/8.9.93 «για τις εφηµερίδες και περιοδικά που
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πωλούνται σε ορισµένη τιµή και αποστέλλονται από υποπράκτορες
(εφηµεριδοπώλες) προς τρίτους (εκµεταλλευτές περιπτέρων, καταστήµατα ψιλικών
και λοιπά σηµεία λιανικής πώλησης), προκειµένου να πωληθούν για λογαριασµό των
υποπρακτόρων έναντι αµοιβής, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγρ. 7)του ΚΒΣ (π.δ. 186/92) από τους
υποπράκτορες (εφηµεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκµεταλλευτές
περιπτέρων κλπ.), µια φορά το χρόνο, το αργότερο µέχρι 31.1. του επόµενου
χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προµήθειες. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ».
2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ., ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν
τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα
που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιµολόγιο ή δεν έχουν
υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση
άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιµολογίου το
πρωτότυπο του τιµολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των
υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του εποµένου από την έκδοσή του µήνα στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου.
3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά µας Ε
4392/17/20.10.1988 και 1048110/453/0015Β΄/16.6.2000) σε περίπτωση άρνησης
από τον υπόχρεο έκδοσης εκκαθάρισης της παραγράφου 7 του άρθρου 12, µπορεί
να εκδίδεται από τον αντισυµβαλλόµενο τιµολόγιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12
του Κ.Β.Σ.
4. Ενόψει των ανωτέρω, λαµβανοµένου υπόψη ότι η απόδειξη είσπραξης δεν
είναι φορολογικό στοιχείο, συνάγεται ότι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεστε
µπορούν να τύχουν εφαρµογής οι προαναφερόµενες διατάξεις και να επιβληθούν οι
δέουσες κυρώσεις σε περίπτωση µη εφαρµογής τους, τόσο στον υπόχρεο σε έκδοση
της εκκαθάρισης για τη διάθεση του τύπου (υποπράκτορα), όσο και στον
αντισυµβαλλόµενο (εκµεταλλευτή περιπτέρου), κατά περίπτωση.

48. 1079209/510/0015/28.9.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.
Με την από 13.8.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παρείχατε µας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας είναι θυγατρική οµίλου µε έδρα στο
εξωτερικό, ο οποίος (όµιλος) συµβάλλεται και συγκεντρώνει δεδοµένα (τιµές και
διαθεσιµότητα) από αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και εταιρείες ενοικιάσεως
αυτοκινήτων. Στη συνέχεια η κάθε θυγατρική συµβάλλεται µε κατά τόπους τουριστικά
γραφεία ώστε αυτά να αποκτήσουν πρόσβαση στην ως άνω βάση δεδοµένων και να
διενεργούν κρατήσεις θέσεων για τους πελάτες τους. Η σύµβαση, η οποία είναι
δωδεκάµηνης διάρκειας και δεν συµπίπτει µε τις διαχειριστικές περιόδους των
αντισυµβαλλοµένων, προβλέπει ότι τα τουριστικά γραφεία πρέπει να
πραγµατοποιήσουν έναν ορισµένο αριθµό κρατήσεων, ώστε να µην χρεωθούν
καθόλου για τη χρήση της βάσης δεδοµένων, ενώ σε περίπτωση που δεν
πραγµατοποιήσουν τον συµφωνηµένο αριθµό κρατήσεων χρεώνονται από τη
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θυγατρική εταιρεία ένα προκαθορισµένο χρηµατικό ποσό για τη χρήση του
συστήµατος.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου
παροχής υπηρεσιών, στη παραπάνω περίπτωση, δεδοµένου ότι µόνο µε την
ολοκλήρωση της συµβατικής περιόδου (δώδεκα µήνες) µπορείτε να έχετε
πραγµατική εικόνα της επίτευξης του στόχου ή όχι.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), όπως ισχύουν, στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο
εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί,
εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το
µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν µπορεί να
εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
2.
Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου ως άνω άρθρου και
νοµοθετήµατος καθώς και από την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.
12.11.2) προκύπτει ότι πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται, µεταξύ άλλων, και για διαφορές
που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιµολογίου.
Από τα διαλαµβανόµενα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που παρέχετε
προς τους αντισυµβαλλόµενούς σας (τουριστικά γραφεία) για τη χρήση της βάσης
δεδοµένων που τους διαθέτετε, όπως περιγράφονται στη σχετική αίτησή σας, το
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος, µε βάση τις κρατήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί
µέχρι το χρόνο αυτό, χωρίς να συναρτάται ο χρόνος έκδοσής του από την είσπραξη
ή όχι των αµοιβών, ή από τους όρους των κατ’ ιδίαν συµβάσεων που συνάπτετε µε
τους αντισυµβαλλόµενούς σας. Στην περίπτωση δε που οι αντισυµβαλλόµενοί σας
επιτύχουν τους προκαθορισµένους συµβατικούς στόχους µπορείτε να εκδώσετε
ισόποσο (µε το αρχικό) πιστωτικό τιµολόγιο, ώστε να πληρωθεί η συµβατική σας
υποχρέωση (µη χρέωση του τουριστικού γραφείου – θέµα πραγµατικό).
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι, εφόσον δεν χρεώσετε τους αντισυµβαλλόµενούς σας
επειδή πέτυχαν τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση στόχους και εκδώσετε τα
παραπάνω προσήκοντα στοιχεία, θα πρέπει να αποταθείτε στην αρµόδια υπηρεσία
του Φ.Π.Α., για να πληροφορηθείτε εάν οι ως άνω προσφερόµενες υπηρεσίες
εµπίπτουν στην έννοια της αυτοπαράδοσης, ώστε να εκδώσετε στη συνέχεια το
οµώνυµο προσήκον στοιχείο, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης.

49. 1093522/612/0015/3.10.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο φορολογικό στοιχείο για χορήγηση προµήθειας σε
ασφαλιστική σύµβουλο, µετά τη λύση της σύµβασής της µε την
ασφαλιστική εταιρία.
Με το αριθµ.1071244/1408/Α0012/29.8.2007 έγγραφο της ∆/νσης Φορολογίας
Εισοδήµατος περιήλθε στην Υπηρεσία µας η από 16.7.2007 αίτησή σας, µε την
οποία τέθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση προµηθειών
ασφαλιστικής συµβούλου, που καταβάλλονται σε αυτήν µετά τη λύση της σύµβασής
της µε την ασφαλιστική εταιρία που συνεργαζόταν. Όσον αφορά το ερώτηµα που
άπτεται της αρµοδιότητάς µας και αφορά το εκδιδόµενο φορολογικό στοιχείο για τις
προµήθειες που δικαιούται (µετά τη λύση της σύµβασης) η παραπάνω ασφαλιστική
σύµβουλος από την εταιρία αυτή, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
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4.
Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η
ευχέρεια στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην
εκδίδουν τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις
προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για
λογαριασµό τους ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να
εκδίδονται το βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές
επιχειρήσεις θεωρηµένες εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που
παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειοµεσίτη κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις
επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιµολογίων παροχής
υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και λοιπών δικαιωµάτων.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε το άρθρο 13 του ν. 2170/1993, «ασφαλιστικός σύµβουλος είναι
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει
λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών µε ασφαλιστικές
συµβάσεις για λογαριασµό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων
ή µεσιτών, µε βάση σύµβαση, έναντι προµήθειας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο
ασφαλιστικός σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση
που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο µε την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον
ασφαλιστικό πράκτορα ή το µεσίτη ασφαλίσεων είναι σύµβαση έργου.» Εξάλλου από
το άρθρο 1 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 11
του ν. 2170/1993, προκύπτει ότι οι παραγωγοί ασφαλειών έχουν αντικατασταθεί από
τους ασφαλιστικούς συµβούλους.
3.
Από τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω συνάγεται ότι, για τις προµήθειες ή
λοιπά δικαιώµατα που λαµβάνουν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι ασφαλιστικοί
σύµβουλοι, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τους παραγωγούς ασφαλίσεων σύµφωνα
µε το νόµο και οι οποίοι διενεργούν πράξεις που σαφώς εµπίπτουν στην
παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, όπως των ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλειών κατά
τα ανωτέρω (παρ. 1 και 2 του παρόντος) εκδίδονται θεωρηµένες εκκαθαρίσεις από
τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες αποτελούν παραστατικά εσόδου για τους
ασφαλιστικούς συµβούλους και εξόδου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
4.
Περαιτέρω, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, στην περίπτωση που
ασφαλιστής έχει διακόψει το επάγγελµά του και δε διατηρεί την ιδιότητα του
επιτηδευµατία από άλλη αιτία, για τις δικαιούµενες προµήθειες που προέρχονται από
συµβάσεις ασφαλίσεων που είχε υπογράψει ή είχε διαµεσολαβήσει στο παρελθόν,
όταν ασκούσε το επάγγελµα του ασφαλιστή, δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων
και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π. δ/γµα 186/1992),δεδοµένου ότι δεν ασκεί πλέον
επαγγελµατική δραστηριότητα. Για την καταβολή της αναλογούσας προµήθειας η
ασφαλιστική εταιρία πρέπει να εκδίδει τις προαναφερόµενες εκκαθαρίσεις, στις δε
συγκεντρωτικές καταστάσεις θα σηµειώνεται στην αντίστοιχη θέση ο αριθµός ένα
(1),αφού
πρόκειται
για
αµοιβή
προς
µη
επιτηδευµατία
(έγγραφο
1061451/388/0015/18.6.1998).
5.
Ενόψει των προαναφεροµένων, για τις προµήθειες που δικαιούται η
παραπάνω ασφαλιστική σύµβουλος, που προέρχονται από συµβάσεις ασφαλίσεων
που είχε υπογράψει ή είχε διαµεσολαβήσει στο παρελθόν, όταν ασκούσε το
επάγγελµα της ασφαλιστικής συµβούλου και εφόσον αυτή δε διατηρεί την ιδιότητα
του επιτηδευµατία από άλλη αιτία, θα εκδίδει η ασφαλιστική εταιρία εκκαθαρίσεις
κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα (παρ.1και 4 του παρόντος).
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50. 1086064/561/0015/3.10.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών µεσίτη αστικών συµβάσεων.
Με σχετική αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι κάνατε έναρξη εργασιών µε αντικείµενο
υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων µε αµοιβή και ότι
θα απασχολείτε συνεργάτες – µεσίτες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών µε το
ίδιο αντικείµενο, τηρούν το πρόσθετο βιβλίο εντολών και εκδίδουν στους πελάτες
τους αθεώρητες Α.Π.Υ. Σαν συνεργάτες του γραφείου σας θα διεκπεραιώνουν
εντολές οι οποίες θα είναι καταχωρηµένες στο δικό σας πρόσθετο βιβλίο εντολών.
Ρωτάτε δε αν για τις υπηρεσίες που θα σας παράσχουν οι συνεργάτες - µεσίτες
πρέπει να θεωρήσουν στοιχεία για την είσπραξη της αµοιβής διαµεσολάβησης
αγοραπωλησίας ακινήτου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.) και αν υπάρχει διαφοροποίηση του
θεωρηµένου στοιχείου (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.), όταν απευθύνεται σε µεσιτικό γραφείο
ατοµική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία (νοµικό πρόσωπο).
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο µεσίτης αστικών συµβάσεων αγοράς ή
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο
οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εντολέα,
τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την
περιοχή, τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη
συµφωνούµενη αµοιβή. Επίσης µε την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η
χρονολογία, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του
αντισυµβαλλόµενου.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι µεσίτες που λαµβάνουν από
πελάτες τους εντολές για την ανεύρεση ακινήτου το οποίο θα µισθωθεί ή εκµισθωθεί
ή αγοραστεί από αυτούς ή για την ανεύρεση αγοραστή προς τον οποίο θα πωλήσουν
ακίνητό τους υποχρεούνται γι’ αυτές τις εντολές να τηρούν βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο
εντολών κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις. Εποµένως εφόσον
εσείς, ως µεσίτης, λαµβάνετε τέτοιες εντολές από πελάτες σας, υποχρεούστε γι’
αυτές στην τήρηση του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών.
Αντίθετα και όπως αναφέρεται στο 1027041/325/0015/21.4.2003 έγγραφό µας, οι
µεσίτες µε τους οποίους θα συνεργάζεστε τις εντολές τις οποίες θα λαµβάνουν από
εσάς δεν θα υποχρεούνται να τις καταχωρούν στο δικό τους βιβλίο ή διπλότυπο
δελτίο εντολών, καθόσον τις εντολές αυτές δεν τις λαµβάνουν άµεσα από τους
ενδιαφερόµενους πελάτες αλλά από εσάς.
Συνεπώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
Κ.Β.Σ. οι µεσίτες µε τους οποίους θα συνεργάζεστε, για τις αµοιβές που θα
λαµβάνουν από εσάς λόγω της εκτέλεσης των εντολών που θα τους αναθέτετε, θα
υποχρεούνται να σας εκδίδουν θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, το ίδιο δε
στοιχείο θα πρέπει να εκδίδουν, αν τις εντολές αυτές θα τις λαµβάνουν από µεσιτικό
γραφείο που εκµεταλλεύεται νοµικό πρόσωπο.
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51. 1077169/498/0015/3.10.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για συλλογή τηγανέλαιων µε
παράδοση υλικών καθαρισµού.
Απαντώντας στην από 3-8-2007 αίτησή σας µε την οποία θέτετε υπόψη µας
ότι επιχείρηση συλλογής και εµπορίας ανακυκλώσιµων αποβλήτων θα συλλέγει από
ξενοδοχειακή µονάδα τηγανέλαια παρέχοντας σ΄αυτήν προφανώς (ως αντάλλαγµα)
υλικά καθαρισµού (χλωρίνες, σαπούνια, χαρτικά κ.λ.π.) ως απόδοση για την
ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως χαρακτηριστικά
αναφέρετε, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως είναι προφανές από τα περιγραφόµενα στη σχετική αίτησή σας
πρόκειται για περίπτωση ανταλλαγής αγαθών και κατά συνέπεια µε βάσει τις
διατάξεις του άρθρου 573 του Αστικού Κώδικα “στην ανταλλαγή εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συµβαλλόµενους
κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την
παροχή που απαιτεί ”.
Εξάλλου, σύµφωνα µε την παρ.12.2.1 της ερµην. Εγκ. του Κ.Β.Σ.
(1118148/936/Εγκ.3/24-11-1992) η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και
συνεπώς ο καθένας από τους συµβαλλόµενους θεωρείται, για το περιεχόµενο απ΄
αυτόν αγαθό ως πωλητής και για το λαµβανόµενο ως αγοραστής.
2. Κατόπιν των ανωτέρω στην περίπτωσή σας πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν
Τιµολόγια – ∆ελτία Αποστολής ή ∆.Α. και Τιµολόγια δηλαδή και από τον
παραδίδοντα τα τηγανέλαια (Ξενοδοχειακή Επιχείρηση) και από τον παραδίδοντα τα
υλικά καθαρισµού έναντι των τηγανέλαιων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11
και 12 του ΚΒΣ.

52. 1081780/528/0015/4.10.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιµολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.
Σε απάντηση της από 6-8-2007 αίτησή σας, σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992),
όπως ισχύουν και έχουν ερµηνευθεί µε την παρ. 12.5.2 της εγκ. 3/1992, ο χρόνος
έκδοσης του τιµολογίου εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, δεν συνδέεται
µε το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής µε τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς
το έργο.
Το τιµολόγιο εν προκειµένω για ιδιωτικά τεχνικά έργα ή εγκατάσταση εκδίδεται
όταν το έργο ολοκληρωθεί και παραδοθεί όχι όµως πέραν της διαχειριστικής
περιόδου των συµβαλλοµένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και µετά τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, τιµολογείται το τµήµα του έργου που έχει εκτελεσθεί µέσα
στη χρήση.
Όταν γίνονται προσωρινές επιµετρήσεις το τιµολόγιο εκδίδεται σ΄ ένα (1) µήνα από
την προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που
έγινε η επιµέτρηση.
2.
Ενόψει των προαναφεροµένων και επειδή η κατασκευή, επεξεργασία και
τοποθέτηση µεταλλικού κτιρίου στις εγκαταστάσεις του πελάτη θεωρείται ότι εµπίπτει
στην έννοια του τεχνικού έργου ή της εγκατάστασης για την εφαρµογή των διατάξεων
του Κ.Β.Σ., το τιµολόγιο εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 1
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του παρόντος, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής, µε τα
οποία διακινούνται µέρη ή τµήµατα ή υλικά για την κατασκευή του συγκεκριµένου
έργου.

53. 1089119/580/0015/4.10.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για πωλήσεις φαρµάκων από φαρµακεία σε
ασφαλιστικά ταµεία.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά το αντικείµενο του θέµατος,
σας γνωρίζουµε τα εξής :
Οι πωλήσεις φαρµάκων από τα φαρµακεία προς ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου και
λοιπών ασφαλιστικών ταµείων, αποτελούν χονδρικές (επαναλαµβανόµενες)
πωλήσεις, εφόσον τα φαρµακεία έχουν συµβληθεί µε τους ασφαλιστικούς φορείς
(Σχετ. η 758/20-7-1967 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
Από παλιά η ∆ιοίκηση έχει απαλλάξει τα φαρµακεία από την έκδοση δελτίου
αποστολής για τις πιο πάνω πωλήσεις (εγκύκλιοι Σ. 535/52/ΠΟΛ.125/23-4-1969, Σ.
43339/1082/ΠΟΛ 178/6-6-1969, Σ 682/52/ΠΟΛ 54/23-2-1987 περ. γ΄,
1010708/116/ΠΟΛ 1022/31-1-91, 1016640/192/ΠΟΛ 1041/14-2-91 και εγκ. 3/1992
παρ. 11.9.1.2β΄), ενώ παράλληλα παρασχέθηκε η δυνατότητα στις αθεώρητες
συντασσόµενες καταστάσεις ανά ασφαλιστικό ταµείο, αντί της αναλυτικής
περιγραφής των παραδιδόµενων
φαρµάκων κατ’ είδος και ποσότητα και των
στοιχείων των ασφαλισµένων, να επισυνάπτονται αντίγραφα των συνταγών. Έτσι
στις καταστάσεις αυτές µπορεί να εµφανίζονται οι αύξοντες αριθµοί των συνταγών,
το ολικό αντίτιµο των ειδών και εφόσον µέρος της αξίας καταβάλλεται από τον
ασφαλισµένο, αναγράφεται διακεκριµένα το ποσό που καταβάλλεται από αυτόν και
το ποσό που οφείλεται από το ∆ηµόσιο ή το ασφαλιστικό ταµείο.
Στο τέλος κάθε µήνα και το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του επόµενου
µήνα, µε ηµεροµηνία όµως έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου (µήνας
πώλησης) εκδίδεται αθεώρητο, συγκεντρωτικό τιµολόγιο, κατά ασφαλιστικό ταµείο
που αφορά τις πωλήσεις του µήνα αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ. 2 του Κ.Β.Σ.(Π.∆. 186/92)
Τέλος, όταν κατά τον έλεγχο των τιµολογίων και καταστάσεων φαρµάκων, από τις
υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταµείων, προκύπτουν διαφορές, τότε αυτές
τακτοποιούνται µε την έκδοση πιστωτικού ή συµπληρωµατικού τιµολογίου κατά
περίπτωση.

54. 1091134/594/0015/11.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίων πώλησης για οχήµατα που έχουν αποτελέσει
αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Σε απάντηση της από 25/9/2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν είναι νόµιµο το φορολογικό παραστατικό αξίας (τιµολόγιο ή
τιµολόγιο – δελτίο αποστολής), που εκδίδεται κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης οχήµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986
(Φ.Ε.Κ. Α΄194), όπως ισχύει, µε
τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο
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εκµισθωτής παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση πράγµατος, ακινήτου ή κινητού,
που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση του αντισυµβαλλόµενου,
παρέχοντας το δικαίωµα στον αντισυµβαλλόµενο – µισθωτή, µε τη λήξη της
σύµβασης ή και προγενέστερα, σε συµφωνηθέντα χρόνο, να αγοράσει το κινητό ή το
ακίνητο.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και
νόµου, η σχετική σύµβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται
υποχρεωτικά, στην περίπτωση ακινήτων, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, στις δε
άλλες περιπτώσεις µε ιδιωτικό έγγραφο. Όλες οι συµβάσεις της παραγράφου αυτής
καταχωρίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ιδίου νόµου, στο βιβλίο του
άρθρου 5 του ν.δ/τος 1038/1949 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στην περίπτωση εποµένως χρηµατοδοτικής µίσθωσης οχήµατος, µε την σταδιακή
καταβολή των µισθωµάτων αποκτάται από την επιχείρηση – µισθωτή προνοµιακό
δικαίωµα αγοράς του αγαθού κατοχυρωµένο έναντι παντός τρίτου µε βάση την
κατατεθείσα σύµβαση (παρ. 2 άρθρου 4 ν. 1665/1986) και στο χρόνο λήξης αυτής
εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο (τιµολόγιο, δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο – δελτίο
αποστολής) για την τυπική εµφάνιση της µεταβίβασης κυριότητας.
2.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄196),
προκύπτουν τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά περίπτωση από
τους υπόχρεους επιτηδευµατίες, καθώς και το ακριβές περιεχόµενο τους, το οποίο
(περιεχόµενο) πρέπει να απεικονίζει, µεταξύ άλλων, την πραγµατική συναλλακτική
αξία της πώλησης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.
3.
Κατόπιν των ανωτέρω, στην συγκεκριµένη περίπτωση, το τιµολόγιο πώλησης
οχήµατος που εκδίδεται κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εφόσον
απορρέει από συγκεκριµένους όρους της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
αφορά τους αρχικά συµβληθέντες χωρίς αποκλίσεις από τους περιλαµβανόµενους
στη σύµβαση όρους, δεν συνιστά πράξη που αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

55. 1094065/631/0015/17.10.2007
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργου από όµιλο επιχειρήσεων και τιµολόγησή του.
Απαντώντας στο 8972/5-10-2007 έγγραφό σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα
1051910/294/0015/1-6-2005 και 1097596/797/0015/20-11-2006 έγγραφά µας, τα
οποία επικαλείσθε, δηλαδή εφόσον από τη σχετική σύµβαση θα προκύπτει ότι κάθε
µία εταιρεία αναλαµβάνει την εκτέλεση διακεκριµένου τµήµατος του έργου και το
δικαιούµενο γι΄ αυτό τίµηµα, τότε η κάθε µία εταιρεία θα πρέπει να τιµολογήσει το
τµήµα του έργου που µε βάση τη σύµβαση ανέλαβε την εκτέλεσή του κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 12 παράγραφος 14 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)
αδιάφορα από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη της απέναντι στον κύριο του
έργου για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου.
Πάντως είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω, ως θέµα πραγµατικό υπόκεινται στην
ελεγκτική εξουσία της αρµόδιας φορολογικής αρχής.
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56. 1075588/485/0015/23.10.2007
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις και χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.
Σε απάντηση της από 27.7.2007 αίτησής σας µε την οποία ρωτάτε, µεταξύ άλλων,
για λογαριασµό µέλους σας, το χρόνο έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών
µεταξύ εταιρειών οι οποίες προτίθενται να συνάψουν σχετική σύµβαση συνεργασίας
και µε αφορµή τα διαλαµβανόµενα στην αίτησή σας αναφορικά µε το περιεχόµενο
της σύµβασης που πρόκειται να συνάψουν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες,
διευκρινίζουµε κατ’ αρχήν ότι, οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. ( π.δ. 186/1992-Φ.Ε.Κ. Α΄196)
υφίστανται και λειτουργούν για να εµφανίζεται η πραγµατική κατάσταση των
επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγµατικές συναλλαγές µεταξύ των άµεσα
συµβαλλοµένων, γεγονός που επιτυγχάνεται µε την καταγραφή της πραγµατικής
φύσης των συναλλαγών στα κατά περίπτωση προβλεπόµενα φορολογικά στοιχεία.
Κατά συνέπεια στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εµφανίζεται η
πραγµατική συναλλακτική αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών και βέβαια να
εµφανίζεται στο στοιχείο ως αντισυµβαλλόµενος αυτός που πράγµατι είναι λήπτης
των υπηρεσιών αυτών.
Περαιτέρω και όσον αφορά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου παροχής
υπηρεσιών, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 12 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) το Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών εκδίδεται µε την ολοκλήρωση
της παροχής της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται κατά το
χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό της υπηρεσίας
που παρασχέθηκε.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που
παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή µέρος αυτής). Κατ’ εξαίρεση όταν εκδίδεται
στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδεται µέχρι την εικοστή
ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδεται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που
αφορά.
Όπως δε έχει διευκρινισθεί, δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ.
σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου),
εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για µέρος ή στο
σύνολο αυτής.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι, τα Τ.Π.Υ. εκδίδονται στο χρόνο που µε
βάση την ειδικότερη συµφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία ή στο χρόνο που
καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής για το µέρος της υπηρεσίας που
παρασχέθηκε, χωρίς να απαγορεύεται (προαιρετικά) η έκδοσή τους σε
προγενέστερο χρόνο εντός της ίδιας χρήσης εφόσον είναι γνωστή και
προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για µέρος ή στο σύνολό της και δεν
συναρτάται ο χρόνος έκδοσής τους από την εξόφληση ή όχι των αµοιβών ή από τους
κατ’ ιδίαν όρους που µπορεί να περιέχει το ιδιωτικό συµφωνητικό (όσον αφορά το
χρόνο έκδοσης).
Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα ανωτέρω ως θέµατα πραγµατικά κρίνονται από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
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Το παρόν µε συνηµµένη την αίτηση κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Εισοδήµατος για
τυχόν δικές της ενέργειες στα θέµατα αρµοδιότητάς της.

57. 1105582/699/0015/31.10.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή µη από ∆ήµο.
Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας, το οποίο διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Φ.Π.Α. µε το 1090745/4236/631/Β0014/25.9.2007 απαντητικό έγγραφό της
προς εσάς, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητας
µας:
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992) ορίζεται ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή
γεωργική επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες,
αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί εκδίδει, παρέχει, ζητά,
λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε
άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι το ∆ηµόσιο, το ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή επιτροπή ή
ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο
που δεν έχει εγκατάσταση στη Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο
δικαίωµα επί ακινήτου στην ηµεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί
υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που
ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το ∆ηµόσιο,
όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται
στον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήµατος, θεωρούνται
επιτηδευµατίες µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3.
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι για τις υπηρεσίες που
παρέχει ο ∆ήµος σας οι οποίες υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στο προαναφερόµενο απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Φ.Π.Α. (συλλογή, φόρτωση
και µεταφορά απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, καθώς και
δηµοτικών απόβλητων συσκευασίας στους χώρους συγκέντρωσης-µεταφόρτωσης ή
στο κέντρο ανακύκλωσης έναντι ανταλλάγµατος), θεωρείται επιτηδευµατίας και
συνεπώς υποχρεούται γι’ αυτές να τηρεί τα βιβλία, να εκδίδει τα στοιχεία κλπ που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση ήτοι εν προκειµένω Τιµολόγια
Παροχής Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
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58. 1115148/788/0015/11.12.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου επί αρνήσεως του υποχρέου- Υποβολή του ή µη µε
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20
Κ.Β.Σ.- Εξόφληση του ή µη µε δίγραµµη επιταγή.
Με την από 29.11.2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι έχετε εκδώσει και υποβάλει
στη ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλοµένου τιµολόγιο λήψης υπηρεσιών επί αρνήσεως του
υπόχρεου να εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και ρωτάτε εάν έχετε την
υποχρέωση να συµπεριλάβετε το προαναφερθέν τιµολόγιο στις καταστάσεις
πελατών – προµηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, καθώς
επίσης εάν υπάρχει από µέρους σας υποχρέωση εξόφλησης του τιµολογίου αυτού
µε δίγραµµη επιταγή µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. Επί
των ερωτηµάτων σας λοιπόν αυτών σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) οι επιτηδευµατίες εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις
υπηρεσίες που λαµβάνουν από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου.
Στην περίπτωση αυτή, το πρωτότυπο του τιµολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των
αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επόµενου από την
έκδοσή του µήνα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλοµένου.
2.
Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και
προµηθευτών για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος. Ωστόσο, στην εγκύκλιο 1076242/542/ΠΟΛ. 1163/30.6.1994
προβλέπονται ορισµένες εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση. Ειδικότερα,
στην παρ. ε΄ της εγκυκλίου αυτής, προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν υποβάλλονται
στοιχεία για τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να
εκδώσουν τιµολόγιο ή εξέδωσαν ανακριβές, δεδοµένου ότι στην τελευταία
περίπτωση το πρωτότυπο του τιµολογίου αποστέλλεται εντός του εποµένου από την
έκδοση του µήνα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του κώδικα.
3.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύει, ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από
το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
4.
Οι παραπάνω διατάξεις έχουν θεσπιστεί µε σκοπό τον περιορισµό του
φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγµατικών
συναλλαγών. Με την εφαρµογή του µέτρου αυτού έχει περιορισθεί σε µεγάλο βαθµό
η έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών και κατ΄
επέκταση η εµφάνιση περιορισµένων ακαθάριστων εσόδων που σκοπό έχει την
αποφυγή απόδοσης φόρων κυρίως έµµεσων (Φ.Π.Α.), η κάλυψη παράνοµων
ενεργειών, όπως τοκογλυφία, ξέπλυµα χρήµατος, κάλυψη λαθραίων εισαγωγών
κ.λ.π., η εµφάνιση τζίρου µε σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων και οικονοµικών
ενισχύσεων, η λήψη δανείων και τέλος η εµπορία στοιχείων για την εξυπηρέτηση
ληπτών τέτοιων στοιχείων για ίδιο οικονοµικό όφελος.
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5.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όπως ρητά προβλέπεται στην
εγκύκλιο ΠΟΛ 1063/1994, τα τιµολόγια που εκδίδονται επί αρνήσεως του υποχρέου
δεν περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προµηθευτών της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. Επίσης, µε βάση τις προαναφερόµενες
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. µε τις οποίες ορίζεται ειδικά ότι την
υποχρέωση απόδειξης της συναλλαγής αξίας άνω των 15.000 ευρώ ανά φορολογικό
στοιχείο µε δίγραµµη επιταγή φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου, λόγω του
ιδιότυπου χαρακτήρα της έκδοσης του στοιχείου αυτού εν προκειµένω (ταύτιση
εκδότη και λήπτη) καθώς επίσης και από το γεγονός ότι µε την κοινοποίηση στη
∆.Ο.Υ. δεν αποκρύπτεται η συναλλαγή (δεν πάσχει δηλαδή καταρχήν ως προς αυτό,
βασικός λόγος όπως προαναφέρθηκε της θέσπισης των εν λόγω διατάξεων), δεν
υπάρχει στην περίπτωση αυτή υποχρέωση εξόφλησης της σχετικής συναλλαγής µε
δίγραµµη επιταγή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό βάσει των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.

59. 1092919/617/0015/13.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη
συνδροµών από πώληση περιοδικών.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε τα εκδιδόµενα
παραστατικά από την εταιρία σας, για την είσπραξη συνδροµών από πώληση
περιοδικών (µηνιαίου και ετησίου) προς επιτηδευµατίες, όπως διευκρινίσατε σε
τηλεφωνική µας επικοινωνία, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την εγκύκλιο 3/1992 (και
ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η΄και 13.1.4.β΄αυτής ),για τις εισπράξεις
συνδροµών εφηµερίδων και περιοδικών από συνδροµητές φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα επαγγελµατίες ή µη, δεν εκδίδονται τιµολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις
είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδροµής. ∆ιευκρινίζεται ότι, προς το
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π., για τις συνδροµές που καταβάλλουν, πρέπει να
εκδίδονται Τιµολόγια (ή Τιµολόγια-∆ελτία Αποστολής), προκειµένου να θεωρηθούν
τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, σύµφωνα µε τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το θέµα αυτό.
β) Επίσης από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου
αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδροµητές εφηµερίδων και
περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ.
3/1992 παρ.11.9.5.η΄).
Ενόψει των προαναφεροµένων, για τις εισπράξεις συνδροµών από τη διάθεση των
περιοδικών, είτε πρόκειται για µηνιαίες είτε πρόκειται για ετήσιες εκδόσεις, εκδίδονται
αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης των συνδροµών
(εγκύκλιος 3/1992 και έγγραφα 1063494/396/2-6-1998, 1029425/198/5-42005,1105260/895π.ε./18-1-2007 και 1027345/179/14-6-2007) και εφόσον πρόκειται
για συναλλαγή µε το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λπ., εκδίδεται ∆ελτίο Αποστολής και
Τιµολόγιο ή Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής, στο χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις της
παρ. 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
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60. 1094415/639/0015/19.12.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων
χρονοχρέωσης χρήσης διαδικτύου.

για

την

πώληση

καρτών

Σε συνέχεια της 1094410/1187/Β0014/8.11.2007 απάντησης της ∆/νσης Φ.Π.Α. και
κατά το µέρος της αρµοδιότητάς µας, αναφορικά µε την έκδοση φορολογικού
στοιχείου από το ξενοδοχείο σας, το οποίο τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για
την πώληση καρτών χρονοχρέωσης για χρήση διαδικτύου αποκλειστικά από τους
πελάτες σας, οι οποίοι θα διαθέτουν δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), προς
εξυπηρέτησή τους κατά το χρόνο διαµονής τους σ’ αυτό, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα
µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή της µε την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276
Α΄/22.12.2006), για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή
υπηρεσίας και η διάθεση ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων στα οποία
ενσωµατώνεται το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες
για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η
προαναφερόµενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα µέσα
αυτά (ηλεκτροµαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το
δικαίωµα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάµεσο τρίτο. Τέτοια µέσα είναι οι κάρτες
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες χρονοχρέωσης για χρήση διαδικτύου, οι
κάρτες στάθµευσης σκαφών αναψυχής κ.λπ.
Με κάθε παράδοση των µέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους
- επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους επιτηδευµατίες µε
σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε
περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς
καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
3.
Με βάση τα προαναφερόµενα η διάθεση από το ξενοδοχείο σας, που τηρεί
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, προς τους πελάτες σας καρτών χρονοχρέωσης για
τη χρήση του διαδικτύου από τους τελευταίους συνιστά παροχή υπηρεσίας και
εφόσον αυτοί είναι ιδιώτες, πρέπει να εκδίδεται Α.Π.Υ. µε την χρήση Φ.Τ.Μ. ή
µηχανισµού Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και
του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 περί φορολογικών µηχανισµών, όπως ισχύουν. Για
δε τις πωλήσεις των εν λόγω καρτών σε επιτηδευµατίες πρέπει να εκδίδεται δελτίο
αποστολής και τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 3, 11 και 12 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν.
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61. 1103246/683/0015/27.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις υγρών καυσίµων σε
εκµεταλλευτές επιβατηγών ∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, πρατήριο υγρών
καυσίµων εκδίδει για τις χονδρικές πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης τιµολόγιοδελτίο αποστολής. Μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονται και εκµεταλλευτές
επιβατηγών ∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) και περαιτέρω ρωτάτε ποία τα εκδιδόµενα
φορολογικά στοιχεία πώλησης του πετρελαίου κίνησης στην περίπτωση που
προαναφέρεται.
Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 11(παρ. 1), 12
(παρ.1,10,11και14) και 18 (παρ.3,5 και 9) του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.),για κάθε
πώληση αγαθών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία εκδίδεται δελτίο
αποστολής και στη συνέχεια τιµολόγιο, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο).
Στα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία αναγράφονται εκτός των άλλων και τα
πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων όπως αυτά αναφέρονται στις κατ’ ιδίαν
διατάξεις των άρθρων 11 παρ.5α΄και 12 παρ.10 του Κ.Β.Σ..
2.
Ακόµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 (περ.γ’), του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δεν εκδίδεται τιµολόγιο και στις περιπτώσεις παροχής
υπηρεσιών καθώς και στις πωλήσεις µη εµπορεύσιµων αγαθών για τον αγοραστή
επιτηδευµατία του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή τα πρόσωπα των παραγράφων 3
και 4 του ιδίου άρθρου, αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον
εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον
αντισυµβαλλόµενο.
3.
Περαιτέρω, µε την εγκύκλιο 1041136/243/ΠΟΛ.1125/8.4.1997 έγινε
δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι, στα τιµολόγια –δελτία αποστολής που εκδίδονται από
τους πρατηριούχους υγρών καυσίµων, για τις µεµονωµένες συναλλαγές τους µε
εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ, εφόσον η αξία κάθε µίας δεν ξεπερνά το εκάστοτε όριο
υποβολής των τιµολογίων για διασταύρωση (σήµερα 300 ευρώ), µπορεί να
αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΤΑΞΙ αντί των στοιχείων του
αντισυµβαλλοµένου (εκµεταλλευτή ΤΑΞΙ).
Η παραπάνω διευκόλυνση παρασχέθηκε από τη ∆ιοίκηση στη συγκεκριµένη
κατηγορία επιτηδευµατιών εκτιµώντας το γεγονός ότι οι εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ,
επικαλούµενοι την άµεση ανάγκη του πελάτη να φτάσει έγκαιρα στον προορισµό
του, δεν παρέχουν τα στοιχεία τους στους πρατηριούχους, για τη έκδοση των
φορολογικών στοιχείων κατά την αγορά καυσίµων κίνησης και προκειµένου να µην
καταλογίζονται παραβάσεις σε βάρος πρατηριούχων για µη έκδοση φορολογικών
στοιχείων, όταν αυτό δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και µε σκοπό τη
διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές.
4.
Ενόψει των προαναφεροµένων, για τις πωλήσεις υγρών καυσίµων
(πετρελαίου κίνησης) προς εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ από πρατηριούχους υγρών
καυσίµων, εκδίδονται φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως:
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α) για τις πωλήσεις υγρών καυσίµων αξίας µέχρι πενήντα (50) ευρώ ανά
συναλλαγή, µπορεί να εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης από φ.τ.µ. από τον
πρατηριούχο προς τον εκµεταλλευτή ΤΑΞΙ και
β) για τις πωλήσεις υγρών καυσίµων αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά
συναλλαγή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής ή ∆ελτίο
Αποστολής και Τιµολόγιο Πώλησης και εφόσον η αξία κάθε µίας συναλλαγής δεν
ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, µπορεί να εκδίδεται Τιµολόγιο-∆ελτίο
Αποστολής στο οποίο µπορεί να αναγράφεται µόνο ο αριθµός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) αντί όλων των στοιχείων της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η
αξία κάθε µίας συναλλαγής ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, στο
Τιµολόγιο-∆ελτίο αποστολής ή στο ∆ελτίο Αποστολής και Τιµολόγιο αναγράφονται,
σε κάθε περίπτωση, τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ. .

62. 1112914/769/0015/31.12.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου για πολιτιστική χορηγία του ν. 3525/2007.
Απαντώντας στην από 23.10.2007 αίτησή σας µε την οποίας µας ζητάτε να
σας γνωρίσουµε τι είδους φορολογικό στοιχείο εκδίδεται στην περίπτωση λήψης
πολιτιστικής χορηγίας, σύµφωνα µε τοις διατάξεις του ν. 3525/2007 σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3525/2007, “ως
Πολιτιστική Χορηγία νοείται η χρηµατική ή άλλη µορφής οικονοµική παροχή σε είδος,
σε άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
για την ενίσχυση συγκεκριµένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του
αποδέκτη της χορηγίας µε αντιστάθµισµα την προβολή του κοινωνικού προσώπου
και της ευποιίας του χορηγού”. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
6 του ίδιου ως άνω νόµου “στη σύµβαση χορηγίας καθορίζονται τα αντισταθµίσµατα
υπέρ του χορηγού, τα οποία πρέπει να συνάδουν προς τη φύση της πολιτιστικής
χορηγίας”.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) “το ∆ηµόσιο, το ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο που δεν
έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα
επί ακινήτου στην ηµεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί
υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που
ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το ∆ηµόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήµατος θεωρούνται επιτηδευµατίες µόνο για τις
δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού”.
3.
Περαιτέρω, µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι
τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού (∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ., κ.λ.π.) για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές
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υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε επιτηδευµατία ή σε πρόσωπα των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 (∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ., αγρότες ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
4.
Σύµφωνα µε την 531/1995 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που
κοινοποιήθηκε µε την 1099789/686/Α’0013/ΠΟΛ. 1283/7.11.1995 εγκύκλιό µας, σε
περίπτωση που η χορηγία γίνεται µε αντάλλαγµα τη διαφηµιστική προβολή, κατά
τρόπο που κατά τη συναλλακτική πρακτική προϋποθέτει οικονοµικό αντάλλαγµα, η
προβολή αυτή αποτελεί αντάλλαγµα προς τη χορηγία και κατά συνέπεια υφίσταται
αµφοτεροβαρής σύµβαση.
5.
Ενόψει των προαναφεροµένων, εφόσον η έννοια της προβλεποµένης
από τις διατάξεις του ν. 35225/2007 “πολιτιστικής χορηγίας” συµπίπτει µε την έννοια
της “χορηγίας” που δίδεται από ελευθεριότητα κατά την έννοια της άνω
γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. (η υπηρεσία µας δεν είναι αρµόδια για τη σχετική
ερµηνεία) και έχει τα στοιχεία της αντιπαροχής, τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών για την “πολιτιστική χορηγία” αυτή, ενώ σε
διαφορετική περίπτωση αρκεί η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού προβλέπεται
από τον κανονισµό λειτουργίας σας (π.χ. απόδειξη είσπραξης κ.λ.π.).
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ΑΡΘΡΟ 13- Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών.
63. 1103972/884/0015/13.2.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία προς διαχείριση πολυκατοικίας.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας µας ερωτάτε εάν για εργασίες
πολυκατοικίας, δύναται ο διαχειριστής να πληρώσει εργάτη τεχνίτη και να λάβει από
αυτόν απλή απόδειξη είσπραξης.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στην τήρηση των
βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό
υποχρεούται ο επιτηδευµατίας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
επιτηδευµατίας θεωρείται κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
κοινωνία του Αστικού Κώδικα ή αστική εταιρεία (κερδοσκοπική ή µη) που ασκεί µέσα
στα όρια της επικράτειας δραστηριότητα, µε σκοπό την απόκτηση εισοδήµατος από
εµπορική ή βιοµηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
2. Περάιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο Ε.
11669/96/ΠΟΛ. 306/29.10.77, που εξακολουθεί να ισχύει, ότι η άτυπη ένωση των
ιδιοκτητών ή ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου για τις συναλλακτικές πράξεις
που αφορούν δαπάνες διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου και µόνο,
δεν θεωρείται επιτηδευµατίας και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων
και έκδοση στοιχείων. Οι προαναφερόµενες δε πράξεις (συναλλαγές) εξοµοιούνταl
µε ιδιωτικές συναλλαγές και ως εκ τούτου για τις δαπάνες καθαριότητας,
συντήρησης, επισκευής και επιµέλειας εν γένει των κοινοχρήστων χώρων εκδίδονται
προς την άτυπη ένωση των ιδιοκτητών και ενοίκων στοιχεία λιανικής πώλησης.
3. Κατά συνέπεια προς τον διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασµό της
ένωσης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών εκδίδονται, κατά περίπτωση, θεωρηµένες
αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και όχι µόνο απλές αποδείξεις
είσπραξης οι οποίες δεν είναι φορολογικά στοιχεία προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ.
αλλά µπορεί να χρησιµοποιούνται για απόδειξη έννοµων σχέσεων (Π.χ. για απόδειξη
της πραγµατοποίησης της είσπραξης κλπ.).

64. 1091339/735/23.3.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων.
Με την από 17.10.2006 αίτησή σας και µε τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
δώσατε θέτετε υπόψη µας ότι η σχολή σας (Κοµµωτικής και Αισθητικής) επιθυµεί να
επιστρέψει την αιτούµενη, πριν την έναρξη των µαθηµάτων, καταβολή χρηµατικού
ποσού που κατέβαλε σπουδαστής της την ηµέρα της εγγραφής του (και
περιελάµβανε δίδακτρα µερικών µηνών) και για την οποία εκδόθηκε η σχετική
Α.Π.Υ., ο οποίος στη συνέχεια (µερικές µέρες µετά) και πριν την έναρξη των
µαθηµάτων, για προσωπικούς του λόγους, δήλωσε αδυναµία παρακολούθησης των
µαθηµάτων και ζήτησε επιστροφή των προκαταβληθέντων διδάκτρων.

- 358 -

Με βάση τα προεκτεθέντα ρωτάτε µε ποιο φορολογικό παραστατικό θα επιστρέψετε
τα χρήµατα στον εν λόγω σπουδαστή που δεν θα φοιτήσει, αλλά προκατέβαλε τα
χρήµατα.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και 15) του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.)
όλων των επιτηδευµατιών (συνεπώς και των φροντιστηρίων) µε εξαίρεση τους
ελεύθερους επαγγελµατίες (άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/94) εκδίδονται µε την
ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ.
κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό της
υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καµία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν µπορεί να εκδοθεί
πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή
µέρος αυτής). Επίσης µε την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η
υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται µε την είσπραξη των αµοιβών,
αλλά αρκεί και µόνο το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε δικαίωµα είσπραξης από την
παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών.
∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή
Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής
περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για
µέρος ή στο σύνολο αυτής.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος, ειδικά σε
περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή
µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά
συγκεκριµένο ή µη πλήθος υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η
αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των
υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των
συµβαλλοµένων. Περαιτέρω µε την ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/12.12.2002
διευκρινίστηκε ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν τα φροντιστήρια,
ινστιτούτα ξένων γλωσσών, εκπαιδευτήρια, επαγγελµατικές σχολές κ.λ.π. δεν
εµπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και εποµένως µπορεί να µην εκδίδουν το τιµολόγιο
ή την Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το
σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών, αλλά να εξακολουθούν να εκδίδουν τα
τιµολόγια ή τις Α.Π.Υ. στο χρόνο που ορίζεται από τις γενικές διατάξεις (παρ. 1
ανωτέρω).
3.
Επίσης, µε την εγκύκλιό µας ΠΟΛ. 1022/2004 διευκρινίστηκε ότι σε
περίπτωση ακύρωσης από πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών (όπως είχε
δικαίωµα από σχετικό συµφωνητικό), όπου η πληρωµή για τις υπηρεσίες που
επρόκειτο να του παρασχεθούν είχε γίνει µε τη µορφή προεξόφλησης µέσω
σύµβασης της επιχείρησης µε τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο µε αίτηση του πελάτη
προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και του επιστρέφει τα χρήµατα µε πίστωση
του λογαριασµού όψεως που τηρεί για το λόγο αυτό η επιχείρηση, µπορεί να
εκδίδεται απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη) για τη λογιστική τακτοποίηση του
υπολοίπου της αξίας των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν, καθώς και του Φ.Π.Α.
που αναλογεί, µε την προϋπόθεση ότι, θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοσή της τα σχετικά έγγραφα (αίτηση του πελάτη,
συµφωνητικό, τραπεζικά) που αποδεικνύουν το πραγµατικό γεγονός. Ανάλογη
εφαρµογή έχουν τα προηγούµενα και στη περίπτωση που η πληρωµή των
υπηρεσιών που επρόκειτο να παρασχεθούν δεν έχει γίνει µέσω τραπεζικού
ιδρύµατος και ο πελάτης προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και συµφωνείται
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µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών επιστροφή ποσού, µε την προϋπόθεση ότι το
ποσό επιστρέφεται µέσω τραπεζικού ιδρύµατος (κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό, έµβασµα, επιταγή κ.λ.π.)
4.
Ενόψει των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο
ενήργησε η σχολή σας (έκδοση άµεσα της Α.Π.Υ. για υπηρεσίες που επρόκειτο να
παρασχεθούν εντός της χρήσης, όπως είχατε δικαίωµα από τις ισχύουσες διατάξεις
– παρ. 1 ανωτέρω) και προκειµένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή του εν λόγω
χρηµατικού ποσού των διδάκτρων στον υπόψη σπουδαστή, µπορεί να εκδοθεί
απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
αναγράφεται σ’ αυτήν ο αριθµός της σχετικής Α.Π.Υ. που είχε εκδοθεί, τα στοιχεία
του σπουδαστή, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθµός ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση
κατοικίας του. Προσέτι θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την
έκδοσή της η αίτηση του σπουδαστή περί επιστροφής της αµοιβής λόγω ακύρωσης
της συµµετοχής του στη φοίτηση, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και µε την επιπλέον προϋπόθεση, σύµφωνα µε τη θέση της
διοίκησης
(έγγραφά
1101969/927π.ε./0015/21.4.2003
και
1113853/1364/0015/16.2.2004 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/2004) η επιστροφή του
ποσού να γίνει µέσω τραπεζικού ιδρύµατος (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό,
έµβασµα, επιταγή κ.λ.π.).
Τέλος, σηµειώνουµε ότι η εν λόγω περίπτωση εξαρτάται απόλυτα από την
εξέταση πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων και εποµένως κρίνεται τελικά από
το φορολογικό έλεγχο.

65. 1039984/256/0015/2.5.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραµµάτιο
προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.
Με την από 23.4.2007 αίτηση σας µας γνωρίζετε ότι για την παράσταση των
δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων για τη διεξαγωγή οποιαδήποτε δίκης απαραίτητο
τυπικό στοιχείο είναι η έκδοση γραµµατίου προείσπραξης από το δικηγορικό
σύλλογο που ανήκουν, επί της οποίας αναγράφεται ότι ο δικηγόρος έχει ήδη
εισπράξει από τον πελάτη του την ελάχιστη προβλεπόµενη δικηγορική αµοιβή,
προκειµένου ο σύλλογος να προβεί στις νόµιµες κρατήσεις επί του ποσού αυτού,
διευκρινίζετε όµως ότι στην πραγµατικότητα τις περισσότερες φορές η αµοιβή δεν
προεισπράττεται τότε, αλλά σε χρόνο µεταγενέστερο της πραγµατοποίησης της
δίκης, όπως κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, που ενδεχοµένως
πραγµατοποιείται σε άλλο ηµερολογιακό έτος, και ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος
έκδοσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου στην περίπτωση αυτή.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 3026/1956 (Κώδικας περί δικηγόρων)
και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης
δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συµβολαιογράφων για τη σύνταξη
συµβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή του δικηγόρου
καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος
αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αµοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόµιµες
κρατήσεις. Ο µηχανισµός αυτός σκοπό έχει την εξασφάλιση τόσο του δικηγόρου ως
προς την είσπραξη της ελάχιστης αµοιβής του, όσο και των δικηγορικών συλλόγων
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για τη διενέργεια των κρατήσεών. Όπως δε µας διευκρινίστηκε σε τηλεφωνική µας
επικοινωνία µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην πράξη στις περιπτώσεις των
παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων έχει ατονίσει ο παραπάνω µηχανισµός και
κατατίθενται στο σύλλογο µόνο τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις
(παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ ταµείων, συλλόγου κ.λ.π.) και όχι το συνολικό
ποσό της αµοιβής, αλλά εκδίδεται το γραµµάτιο προείσπραξης επί του οποίου
αναγράφεται ότι ο πελάτης έχει καταβάλει στο δικηγόρο την ελάχιστη προβλεπόµενη
αµοιβή του.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι ελεύθεροι επαγγελµατίες,
µεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µε
κάθε επαγγελµατική είσπραξη.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση έκδοσης
γραµµατίου προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο επί του οποίου αναγράφεται ότι
έχει καταβληθεί η ελάχιστη αµοιβή από τον πελάτη στο δικηγόρο, είτε γίνεται
κατάθεση του ποσού αυτού στο σύλλογο, είτε όχι, και ανεξάρτητα εάν ο δικηγόρος
επιλέγει για διευκόλυνση του πελάτη του να καταβάλει ο ίδιος το ποσό που
αντιστοιχεί στην ελάχιστη αµοιβή στο σύλλογο σκοπεύοντας να τα εισπράξει σε
µεταγενέστερο χρόνο από τον πελάτη του, θεωρείται ότι πράγµατι έχει γίνει η
καταβολή αυτή, και συνεπώς πρέπει κατά το χρόνο αυτό να εκδίδεται και η απόδειξη
παροχής υπηρεσιών για την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 13 του Κ.Β.Σ. Τέλος, σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή
µπορεί να εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει δεδοµένου ότι, όπως
έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας 1034406/279/0015) από τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. δεν απαγορεύεται η έκδοση τέτοιας απόδειξης από τους ασκούντες
ελευθέριο επάγγελµα.

66. 1032159/198/0015/22.6.2007
ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών από την
παραγγελίας εισαγωγέα.

αλλοδαπή

σε

ιδιώτες

κατόπιν

Με την από 14.3.2007 αίτηση σας µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας η οποία
δραστηριοποιείται στην εµπορία ειδών ένδυσης προτίθεται να παραγγέλνει
εµπορεύµατα από αλλοδαπό προµηθευτή και εκείνα να διακινούνται απευθείας από
την αλλοδαπή αποθήκη του προµηθευτή (που, όπως µας διευκρινίσατε προφορικά,
βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) στους τελικούς καταναλωτές (ιδιώτες- πελάτες
λιανικής). Ειδικότερα, τα εµπορεύµατα θα διακινούνται από την αποθήκη του
προµηθευτή µέχρι τις εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυµεταφορών που βρίσκονται
στην Ελλάδα, είτε από µεταφορική εταιρία είτε από εταιρία ταχυµεταφορών
συνοδευόµενα και στις δύο περιπτώσεις από φορτωτικά έγγραφα που αναγράφουν
τα στοιχεία των τελικών παραληπτών τους. Κατά το διάστηµα της προσωρινής
εναπόθεσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ταχυµεταφορών θα εκδίδονται από
την εισαγωγέα οι αντίστοιχες µε τα αγαθά αποδείξεις λιανικής πώλησης οι οποίες και
θα τοποθετούνται επί των αγαθών. Στη συνέχεια, η διακίνηση θα πραγµατοποιείται
µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών, χωρίς εναπόποθεση σε αποθήκες του εισαγωγέα.
Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν η παραπάνω επιχείρηση (εισαγωγέας)
υποχρεούται στην έκδοση συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων ή αρκούν τα
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φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα αγαθά ήδη όταν παραλαµβάνονται από την
ελληνική εταιρία ταχυµεταφορών κατ΄εφαρµογήν της εγκυκλίου Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ
1019/19.1.1989 , έχοντας υπόψη ότι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης συνοδεύουν τα
αγαθά από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ταχυµεταφορών µέχρι την παράδοσή
τους στους τελικούς παραλήπτες. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών
προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό εκδίδεται δελτίο αποστολής.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ορίζεται ότι η απόδειξη
εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού, κατ’ εξαίρεση
όµως όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη µπορεί να
εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του επόµενου µήνα µε
ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν
της διαχειριστικής περιόδου.
2.
Περαιτέρω, µε την εγκύκλιό µας Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ 1019/19.1.1989
παρασχέθηκαν οδηγίες στις εταιρίες ταχυµεταφορών όσον αφορά την έκδοση
στοιχείων κατά τη διακίνηση εγγράφων και δεµάτων µε ή χωρίς αξία από αυτές.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, όσον αφορά τη διακίνηση εντός της
χώρας αντικειµένων που έρχονται από το εξωτερικό µε προορισµό συγκεκριµένους
Έλληνες παραλήπτες, για τις διανοµές σε αυτούς δεν απαιτείται η έκδοση
συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, αλλά η διακίνηση αυτή µπορεί να γίνεται µε την
αεροφορτωτική που έχει εκδοθεί από την αλλοδαπή εταιρία για κάθε φάκελο ή δέµα
και συνοδεύει αυτόν µέχρι τον τελικό του προορισµό (παραλήπτη).
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας ως εισαγωγέας
των παραπάνω αγαθών, µολονότι αυτά δεν εναποτίθενται σε δικές εγκαταστάσεις,
δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσής της να εκδώσει δελτίο αποστολής για τη
διακίνηση που πραγµατοποιείται από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας ταχυµεταφορών
στην Ελλάδα µέχρι τον τελικό παραλήπτη, καθώς η εγκύκλιος Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ
1019/19.1.1989 έχει εφαρµογή µόνο επί απευθείας αποστολή αγαθών από την
αλλοδαπή σε Έλληνες παραλήπτες χωρίς τη µεσολάβηση εισαγωγέων µε
εγκατάσταση στην Ελλάδα και αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
ταχυµεταφορών.

67. 1054701/371/0015/4.7.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση
υπηρεσιών πλυσίµατος ρούχων µε αυτόµατα πλυντήρια.

παροχής

Απαντώντας στην από 4-6-2007 αίτησή σας, µε την οποία θέτετε υπόψη µας
ότι η επιχείρησή σας προσφέρει υπηρεσίες πλυσίµατος ρούχων και χρησιµοποιεί
αυτόµατα πλυντήρια τα οποία δέχονται «µάρκες» για την παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών και ερωτάτε για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ. ιδιαίτερα στην περίπτωση
που ο χρόνος κτήσης και ο χρόνος χρησιµοποίησης της «µάρκας» είναι
διαφορετικός, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με βάση τις συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 13 και της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο
επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κάθε
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται
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η παροχή (µε εξαίρεση τις Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα). Όταν η
παροχή παρέχεται συνεχώς και διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που
καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που
παρασχέθηκε. Όταν η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας
διαχειριστικής περιόδου, εκδίδεται Α.Π.Υ. για το τµήµα των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν στη χρήση.
2.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν, οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν φορολογικές ταµειακές µηχανές ή Η/Υ για
την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
3.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον
παρέχετε υπηρεσίες (πλυσίµατος ρούχων) σε ιδιώτες, οφείλετε να εκδίδετε το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ήτοι απόδειξη
παροχής υπηρεσιών µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής µηχανής ή µε σήµανση
µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ επί µηχανογραφικής έκδοσης, στο χρόνο που ορίζεται από τις
διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος και κατά συνέπεια η έκδοσή
της πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται µε την ολοκλήρωση της παροχής της
υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν αυτή παρέχεται µέσω αυτόµατων πλυντηρίων µε µάρκες
ή µη.
Κατά τη διάθεση των εν λόγω «µαρκών» σε ιδιώτες και την είσπραξη του
αντιτίµου τους µπορείτε να εκδίδετε αποδείξεις είσπραξης, δεδοµένου ότι οι
«µάρκες» που χρησιµοποιείτε δεν χαρακτηρίζονται ως αγαθά, κατά την έννοια των
διατάξεων του Κ.Β.Σ.

68. 1103277/870/0015/10.7.2007
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση Ο.Ε. που εκµεταλλεύεται ενοικιαζόµενα
διαµερίσµατα.
Απαντώντας στην από 16/11/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1.
Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος µε σχετικό έγγραφό της µας γνώρισε τα
ακόλουθα:
«1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι
εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικον. έτος µεταξύ άλλων και
από εκµίσθωση ακινήτων.
2.
Με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι
στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και
διαµερίσµατα και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου κατ’ έτος φόρου, µε το οποίο εξαντλείται η
φορολογική τους υποχρέωση.
3.
Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγρ. 13 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ειδικά
το καθαρό εισόδηµα των πιο πάνω επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται πάνω από 7
ενοικιαζόµενα δωµάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.Β.Σ. (από 1.1.2004
και µετά) εξευρίσκεται λογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31.
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4.
Εξάλλου, µε την Ε2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι σε
περίπτωση που επιχειρήσεις ή ιδιώτες ενοικιάζουν επιπλωµένα δωµάτια χωρίς να
παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες εξυπηρέτησης (καθαριότητα δωµατίου,
παροχή λευκών ειδών, επιµέλεια τακτοποίησης υλικών κ.λ.π.) το εισόδηµα που
αποκτούν προέρχεται αποκλειστικά από εκµίσθωση, οικοδοµών και ως τέτοιο
φορολογείται στην Α’ κατηγορία εισοδήµατος.
Σε αντίθετη περίπτωση, που εκτός από την εκµίσθωση των επιπλωµένων
δωµατίων, παρέχονται και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αποκτούν εισόδηµα ∆’
κατηγορίας.
5.
Πάντως, το θέµα του καθορισµού της κατηγορίας εισοδήµατος (ως Α’ ή ∆’
κατηγορία ) όσων ασχολούνται µε την εκµίσθωση επιπλωµένων δωµατίων αποτελεί
θέµα πραγµατικό και ως τέτοιο ανήκει στην αρµοδιότητα του αρµόδιου Προϊστάµενου
∆ΟΥ και σε περίπτωση αµφισβήτησης, των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
6.
Συνεπώς, σε περίπτωση που θα συστήσετε Ο.Ε. για την εκµετάλλευση
επιπλωµένων ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων, το εισόδηµα από την εκµίσθωσή τους
είναι Α’ κατηγορίας αν δεν παρέχονται υπηρεσίες περιποίησης πελατών ή ∆’
κατηγορίας και συγχρόνως παρέχονται υπηρεσίες περιποίησής τους και σύµφωνα µε
τα ανωτέρω θα ερευνηθεί από την αρµόδια για τη φορολογία σας ∆ΟΥ.».
2.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση
εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από
ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόµενο στο εξής
µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει,
διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε
την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό,
κατά περίπτωση.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ίδιου Κώδικα
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, εντάσσονται οι λοιποί
επιτηδευµατίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται
ένταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι νέοι
επιτηδευµατίες κατά την έναρξη των εργασιών τους για τους οποίους δεν
προβλέπεται ειδική ένταξη, καθώς και οι αστικές επαγγελµατικές εταιρείες δικηγόρων
του προεδρικού διατάγµατος 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α’).
4.
Ακόµη µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
αυτού του Κώδικα ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο εκµεταλλευτής ξενοδοχείου, ξενώνα
και επιπλωµένων διαµερισµάτων και οικιών τηρεί βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας),
στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, το ονοµατεπώνυµο ή την
επωνυµία εκείνου κατ’ εντολή του οποίου διαµένει ο πελάτης (ένοικος), την
ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθµό του δωµατίου. Σε περίπτωση
παροχής υπηρεσιών «πακέτο» καταχωρεί και τις περιλαµβανόµενες στο «πακέτο»
υπηρεσίες και αγαθά.
5.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος προκύπτει ότι στην περίπτωση που το εισόδηµα της Ο.Ε. από την
εκµετάλλευση των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων θα συνιστά εισόδηµα ∆΄
κατηγορίας (εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις), η εν λόγω εταιρία θα
υποχρεούται να τηρήσει βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και
βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) και να εκδίδει Α.Π.Υ. είτε προς ιδιώτες είτε προς
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επιτηδευµατίες αθεώρητες και επί µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση βάσει
των διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και ΠΟΛ.1082/2003.
Όσον αφορά την αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία το εισόδηµα της Ο.Ε. θα
συνιστά εισόδηµα Α’ κατηγορίας (εισόδηµα από ακίνητα), σας πληροφορούµε ότι
εκκρεµεί η έκδοση γνωµοδότησης από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σχετικά µε
το εάν είναι νόµιµη η σύσταση Ο.Ε. µε µοναδικό αντικείµενο εργασιών την
εκµίσθωση ακινήτων και σε καταφατική περίπτωση, αν αυτή χαρακτηρίζεται ως
επιτηδευµατίας.

69. 1052257/346/0015/13.7.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος εµφάνισης εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών
λιανικής πώλησης.
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το ερώτηµα που
σχετίζεται µε τον τρόπο εµφάνισης των εκπτώσεων επί των αποδείξεων λιανικής
πώλησης (α.λ.π.) που εκδίδονται από φορολογική ταµειακή µηχανή, θέτουµε υπόψη
σας τα ακόλουθα:
Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν απαγορεύεται, εφόσον κατά το
χρόνο έκδοσης των χρεωστικών παραστατικών (τιµολογίων, α.λ.π. κ.λπ.) και
ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (χειρόγραφα, µηχανογραφικά, µέσω
φ.τ.µ.), χορηγούνται εκπτώσεις, να εµφανίζονται αυτές στο εκδιδόµενο χρεωστικό
παραστατικό, µε την προϋπόθεση ότι οι εκπτώσεις θα αποτελούν αδιαίρετο και
αναπόσπαστο µέρος του περιεχόµενου του στοιχείου.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 ΦΕΚ
Β΄1592/17-11-2005),όλες οι φορολογικές ταµειακές µηχανές (φ.τ.µ.) έχουν
δυνατότητα εµφάνισης και αποτύπωσης των τυχόν εκπτώσεων στις εκδιδόµενες από
αυτές αποδείξεις λιανικής πώλησης.
Τέλος, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1094/20-3-1996 (ΦΕΚ Β΄/1-4-1996)
ρυθµίζεται το θέµα της εµφάνισης των εκπτώσεων επί των φορολογικών
παραστατικών αξίας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν για
πληρέστερη ενηµέρωσή σας.

70. 1026544/164/0015/2.8.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας
χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης σε ιδιώτες.
Με την από 6.3.2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη µας ότι η εταιρεία σας έχει
αντικείµενο εργασιών την εµπορία καρτών κινητής τηλεφωνίας και ζητάτε να σας
γνωρίσουµε, µε αφορµή τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. όπως τέθηκαν και ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την
παρ. 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/ Α΄), σύµφωνα µε τις οποίες
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συνιστά πλέον παροχή υπηρεσίας η διάθεση, µεταξύ άλλων, των καρτών κινητής
τηλεφωνίας και εκδίδονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ. - Α.Π.Υ.), τι
παραστατικό µπορείτε να εκδώσετε στις περιπτώσεις, επιστροφής κάρτας από
ιδιώτη λόγω µη δυνατότητας χρησιµοποίησής της ή χορήγησης εκ των υστέρων
έκπτωσης σ΄ αυτόν. Επίσης, όπως µας διευκρινίσατε µε την από 29.5.2007
συµπληρωµατική αίτησή σας, τις ελαττωµατικές κάρτες που επιστρέφουν οι ιδιώτες,
τις επιστρέφετε µε τη σειρά σας στον προµηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια εξ΄ όσων
γνωρίζετε τις καταστρέφει και σας εκδίδει πιστωτικό τιµολόγιο. Σε σχέση µε τα
ερωτήµατά σας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση
ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων στα οποία ενσωµατώνεται το δικαίωµα λήψης
υπηρεσιών.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες
για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η
προαναφερόµενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα µέσα
αυτά (ηλεκτροµαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το
δικαίωµα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάµεσο τρίτο. Τέτοια µέσα είναι οι κάρτες
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθµευσης σκαφών αναψυχής κ.λ.π.
Με κάθε παράδοση των µέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους
- επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους επιτηδευµατίες µε
σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε
περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς
καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας για τις
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και µετά. Έτσι από την
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από 1/1/2007 ή από 1/7/2007
κ.λ.π.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω µέσων να εκδίδονται αποδείξεις ή
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
3.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), σε περίπτωση επιστροφής αγορασθέντων αγαθών εκδίδεται
απόδειξη επιστροφής. Επίσης, απόδειξη επιστροφής εκδίδεται και στην περίπτωση
έκπτωσης µετά την έκδοση της Α.Λ.Π., που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά
την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ΄ του άρθρου 31 του
ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) των οποίων η αρχική τιµή είχε επιβαρυνθεί λόγω
διακανονισµού ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωµα και ο πελάτης
συµφωνεί στην παροχή έκπτωσης (λόγω του ελαττώµατος), χωρίς να επιστρέψει το
αγαθό.
4.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει δεκτά από τη ∆ιοίκηση, τα
καταστήµατα τελικής διάθεσης των προϊόντων οφείλουν να διενεργούν τις
λιανικές πωλήσεις στην πραγµατική τιµή διάθεσης των προϊόντων, δηλαδή στην
τιµή που προκύπτει µετά την αφαίρεση της αξίας (έκπτωση) από την αρχική
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τιµή του προϊόντος (Εγκ. Ε 1347/91 ΠΟΛ.321 /25.11.1987, 1028977/222/0015/
ΠΟΛ.1051/21.3.2006).
5.
Επίσης, από τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 13, 14
και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ., προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις
παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, οι χορηγούµενες εκπτώσεις µπορούν να
εµφανίζονται µόνο επί των φορολογικών στοιχείων αξίας (Α.Π.Υ.) που εκδίδονται µε
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, και όχι εκ των υστέρων µε την έκδοση πιστωτικού
τιµολογίου ή άλλου αντίστοιχου στοιχείου (π.χ. απόδειξη επιστροφής).
6.
Περαιτέρω, µε την εγκύκλιο 1020496/477/ΠΟΛ. 1022/Α0012/29.2.2004, µε την
οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), και όσον αφορά
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12, που
αναφέρονται στην παροχή δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών σε πελάτη, για
συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης και απαιτητής
αµοιβής (όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 46 του
κοινοποιούµενου νόµου - Ισχύς από 28/1/2004), διευκρινίστηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες είναι δυνατή η έκδοση « πιστωτικής» απόδειξης
(απόδειξη επιστροφής) στις ανωτέρω περιπτώσεις.
7.
Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι τόσο στις περιπτώσεις
επιστροφής της κάρτας κινητής τηλεφωνίας από πελάτη / ιδιώτη στον πωλητή λόγω
ελαττώµατος και επιστροφής όλης της καταβληθείσας αξίας σ΄ αυτόν, για τη διάθεση
της οποίας (κάρτας) πρέπει σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις ( παρ.2 του παρόντος) να
εκδίδεται Α.Π.Υ, όσο και στις περιπτώσεις χορήγησης εκ των υστέρων έκπτωσης
στους ιδιώτες δεν παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης
«πιστωτικής» απόδειξης.

71. 1086523/560/0015/11.9.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση λογισµικού.
Απαντώντας στην από 29.05.2007 αίτησή σας, η οποία µας διαβιβάστηκε µε
το ανωτέρω έγγραφο του Φ.Π.Α. και µε την οποία ρωτάτε, ανάµεσα σε άλλα, τι
στοιχείο πρέπει να εκδίδεται κατά την πώληση λογισµικού σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή της µε την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276
Α΄/22.12.2006), για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως παροχή υπηρεσίας
θεωρείται και η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν
οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων,
διευκρινίστηκε ότι συνιστά παροχή υπηρεσίας, µεταξύ άλλων, και η παροχή
λογισµικού και η ενηµέρωσή του, ανεξάρτητα εάν το λογισµικό παράγεται µετά από
παραγγελία ή όχι. Ως ενηµέρωση λογισµικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον
που γίνονται για συµπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάµενων προγραµµάτων
λογισµικού. Με κάθε παράδοση των εν λόγω µέσων από τους φορείς που τα
παράγουν σε τρίτους-επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους
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επιτηδευµατίες µε σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές
εκδίδεται δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές –
ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως
παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006
και µετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από
1/1/2007 ή από 1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω µέσων να
εκδίδονται αποδείξεις ή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για την παράδοση των µέσων στα
οποία ενσωµατώνεται το πωλούµενο λογισµικό (π.χ. δισκέττα, οπτικός δίσκος κ.λ.π.)
σε επιτηδευµατίες εκδίδεται δελτίο αποστολής και για την τιµολόγηση του εκδίδεται
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται
συνενωµένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, κατ΄
εφαρµογήν των οριζοµένων στα άρθρα 3, 11, 12 και 19 του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση δε
που η πώληση πραγµατοποιείται σε ιδιώτες (µη επιτηδευµατίες) εκδίδεται απόδειξη
παροχής υπηρεσιών από ταµειακή µηχανή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του Κ.Β.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 και σε περίπτωση διακίνησης των ως
άνω µέσων (δισκετών, οπτικών δίσκων κ.λ.π.) µε ευθύνη του πωλητή επιτηδευµατία
εκδίδεται και δελτίο αποστολής.

72. 1065362/433/0015/26.9.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για την πώληση καρτών σταθερής και κινητής
Τηλεφωνίας.
Με τις από 15.6.2007 και 10.9.2007 αιτήσεις σας, θέτετε υπόψη µας ότι κατάστηµα
µε είδη ψιλικών που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προτίθεται να αγοράσει
και να πωλεί στο κοινό κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν για την διάθεση των καρτών αυτών θα εκδίδει αποδείξεις µε τη
χρήση Φ.Τ.Μ. του ν. 1809/1988 ή αν θα πρέπει να καταχωρεί τις αγορές των καρτών
στα έξοδα. Σε σχέση µε τα ερωτήµατά σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση
ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων στα οποία ενσωµατώνεται το δικαίωµα λήψης
υπηρεσιών.
2.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες
για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η
προαναφερόµενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα µέσα
αυτά (ηλεκτροµαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το
δικαίωµα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάµεσο τρίτο. Τέτοια µέσα είναι οι κάρτες
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθµευσης σκαφών αναψυχής κ.λπ.
Με κάθε παράδοση των µέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους
- επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους επιτηδευµατίες µε
σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε
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περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς
καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Με κάθε παράδοση των µέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους
- επιτηδευµατίες ή από τους τρίτους - επιτηδευµατίες σε άλλους επιτηδευµατίες µε
σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε
περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς
καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
3.
Με βάση τα προαναφερόµενα για την διάθεση των καρτών κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας προς το κοινό από τον υπόψη επιτηδευµατία που τηρεί βιβλία
Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να εκδίδεται Α.Π.Υ. µε την χρήση Φ.Τ.Μ. ή
µηχανισµού Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και
του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 περί φορολογικών µηχανισµών, όπως ισχύουν.
4.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας της δεύτερης
κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε
ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί τις δαπάνες για αγορά αγαθών,
διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό τους, για µεταπώληση ή παραγωγή
προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και τις λοιπές πράξεις.
5.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι δαπάνες αγοράς καρτών
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καταχωρούνται στο σκέλος των εξόδων του βιβλίου
εσόδων – εξόδων σε ιδιαίτερη στήλη ως δαπάνες λήψης υπηρεσίας.

73. 1076220/489/0015/4.10.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών – Χρόνος
έκδοσης Α.Π.Υ.
Απαντώντας στην πιο πάνω αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο µεσίτης αστικών συµβάσεων αγοράς ή πώλησης
και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο οποίο
καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη
χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει, την
περιοχή, τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη
συµφωνούµενη αµοιβή. Επίσης µε την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η
χρονολογία, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του
αντισυµβαλλοµένου.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης κα’ της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενηµέρωση του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου
εντολών γίνεται µε την λήψη της εντολής.
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3.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι µε τη λήψη της εντολής
στο βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών καταχωρούνται µεταξύ άλλων το
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του εντολέα, το είδος του ακινήτου
που ενδιαφέρεται να ανεύρει ο εντολέας, η διεύθυνση ή η περιοχή στην οποία
αναζητείται τούτο, καθώς και η αµοιβή που συµφωνήθηκε να καταβάλλει αυτός.
Εποµένως κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτών:
α) Αν το πρόσωπο που δίνει την εντολή ανεύρεσης του ακινήτου ενεργεί για
λογαριασµό περισσότερων από µιας εταιριών οι οποίες ανήκουν σε όµιλο, επειδή
δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια εταιρία θα αγοράσει το ακίνητο, τότε στο ως
άνω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται η επωνυµία και η διεύθυνση όλων των
ενδιαφερόµενων εταιριών.
β) Αν ο εντολέας ενδιαφέρεται να ανεύρει ακίνητο όχι µόνο σε µία αλλά σε πολλές
περιοχές, τότε στο εν λόγω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται µε τη λήψη της
εντολής όλες οι περιοχές, στην περίπτωση δε που το ακίνητο ανευρεθεί σε περιοχή
διαφορετική από εκείνες που έχουν καταχωρηθεί, τότε µε την ολοκλήρωση της
εντολής πρέπει να καταχωρείται στο πιο πάνω βιβλίο ή δελτίο και αυτή η περιοχή.
γ) Αν ο εντολέας ενδιαφέρεται να ανεύρει ένα ακίνητο οποιουδήποτε είδους σε
οποιαδήποτε περιοχή, π.χ. δίδεται εντολή ανεύρεσης ενός ακινήτου οποιουδήποτε
είδους σε οποιαδήποτε περιοχή αξίας µέχρι 5.000.000 ευρώ και µε απόδοση 6% –
8%, τότε στο υπόψη βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται µε τη λήψη της
εντολής τα στοιχεία αυτής και όταν ολοκληρωθεί η εντολή, πρέπει να καταχωρούνται
και τα λοιπά στοιχεία, δηλαδή το είδος του ακινήτου, τα τετραγωνικά µέτρα αυτού και
η διεύθυνσή του. Στην περίπτωση που η ως άνω εντολή αφορά περισσότερα από
ένα ακίνητα, τότε στο εν λόγω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται µε τη λήψη
αυτής της εντολής τόσες εντολές όσα είναι και τα ακίνητα τα οποία αναζητούνται.
δ) Ανεξάρτητα που βρίσκεται το ακίνητο που ενδιαφέρεται να ανεύρει ο εντολέας,
δηλαδή στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης στο ως
άνω βιβλίο ή δελτίο µε τη λήψη της εντολής των αναγκαίων στοιχείων, καθόσον οι
διατάξεις αυτές δεν κάνουν διάκριση.
ε) Αν το ύψος της αµοιβής που θα καταβάλλει ο εντολέας δεν έχει συµφωνηθεί εκ
των προτέρων, θέµα πραγµατικό που εξαρτάται από τον έλεγχο, τότε στο εν λόγω
βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρείται µε τη λήψη της εντολής σχετική παρατήρηση
στην οικεία στήλη και όταν συµφωνηθεί το ύψος της αµοιβής, να καταχωρείται αυτή
στο υπόψη βιβλίο ή δελτίο, όχι όµως αργότερα από την ολοκλήρωση της εντολής
(σχετ. το 1051350/462/0015/30.6.2004 έγγραφό µας).
στ) Αν ο εντολέας δεν καταβάλλει για οποιοδήποτε λόγο την αµοιβή που έχει
συµφωνηθεί, δεν απαιτείται να γίνει ουδεµία καταχώρηση ή διόρθωση στο
προαναφερόµενο βιβλίο ή δελτίο.
Επίσης και όπως αναφέρεται στην 1099747/840/ΠΟΛ 1271/12.12.2002
ερµηνευτική εγκύκλιο του ν. 3052/2002, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την
εφαρµογή µεταξύ άλλων των προαναφερόµενων διατάξεων, οι επιτηδευµατίες που
ασχολούνται µε εκτιµήσεις αξίας ακινήτων ή άλλες µεσιτείες δεν υποχρεούνται να
τηρούν βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών.

- 370 -

Αναφορικά µε την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
4.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14)
του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, προκύπτει ότι το τιµολόγιο (ή η απόδειξη) παροχής
υπηρεσιών (µε εξαίρεση τις Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα) εκδίδεται
µε την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται
τιµολόγιο ή απόδειξη κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για
το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο ή η
απόδειξη δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που
παρασχέθηκε η υπηρεσία.
5. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.13), 18 (παρ.1) και 23 (παρ.
2ε΄) του Κ.Β.Σ. καθώς και από την ερµηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ.
23.2.5.) προκύπτει ότι, σε περίπτωση λάθους αναγραφής των δεδοµένων επί των
φορολογικών στοιχείων, η διόρθωση αυτών επιτρέπεται να γίνει , είτε µε την έκδοση
ειδικού ακυρωτικού στοιχείου (σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης), εάν δεν έχει
γίνει χρήση του φορολογικού στοιχείου, και στη συνέχεια έκδοση του σωστού, είτε µε
την εµφανή διαγράµµιση των λανθασµένων στοιχείων και αναγραφή των σωστών και
µε την προϋπόθεση ότι η διόρθωση αυτή γίνεται σε όλα τα αντίτυπα του στοιχείου,
είτε µε την έκδοση πιστωτικού από το περιεχόµενο του οποίου, εκτός των άλλων, θα
προκύπτει σαφώς και ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται και στη συνέχεια η έκδοση του
σωστού.
6.
Από τα διαλαµβανόµενα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που
παρέχετε προς τους αντισυµβαλλόµενούς σας, όπως περιγράφονται στη σχετική
αίτησή σας, η Α.Π.Υ εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του
παρόντος, χωρίς να συναρτάται ο χρόνος έκδοσής της από την είσπραξη ή όχι των
αµοιβών, ή από τον διακανονισµό µε τους αντισυµβαλλόµενούς σας για
αποπληρωµή της σε περισσότερες δόσεις και δεδοµένου ότι σ’ αυτή απεικονίζονται
συναλλαγές που καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο υποχρεούστε να αναγράφετε
σ’ αυτό την αξία και τον αύξοντα αριθµό της εκδοθείσας Α.Π.Υ. µέχρι το τέλος της
επόµενης ηµέρας από την έκδοσή της. Στη περίπτωση δε που η Α.Π.Υ. εκδοθεί κατά
λάθος σε άλλη επωνυµία µπορείτε να διορθώσετε τα λανθασµένα στοιχεία
ακολουθώντας τη διαδικασία, κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά παρατίθεται στη
παράγραφο 5 του παρόντος.

74. 1034883/226/0015/9.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση δικαιώµατος λήψης
υπηρεσιών από ιδιώτη κατά τη διάρκεια της παροχής τους.
Με την από 4.4.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ο πελάτης σας (εφεξής εταιρεία)
δραστηριοποιείται στο χώρο της εκµετάλλευσης τουριστικών λιµένων (µαρίνων)
ελλιµενίζοντας σκάφη τρίτων (ιδιωτών) µε αντάλλαγµα την πληρωµή σχετικών τελών
ελλιµενισµού και παγίου για τις παρεχόµενες απ’ αυτή υπηρεσίες. Η εν λόγω εταιρεία
προτίθεται να συνάψει συµβάσεις ελλιµενισµού πολυετούς διάρκειας µε τους
ενδιαφερόµενους, οι οποίες (συµβάσεις), µεταξύ άλλων, θα προβλέπουν ότι η
εταιρεία θα παραχωρεί για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα συγκεκριµένη θέση
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ορισµένων διαστάσεων στον πελάτη της, ενώ αυτός θα υποχρεούται να καταβάλει
κατά το χρόνο υπογραφής της σύµβασης το ποσό των τελών ελλιµενισµού που
αντιστοιχεί σε όλα τα χρόνια διάρκειας της σύµβασης. Περαιτέρω, θα δίδεται η
δυνατότητα, σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µε πρωτοβουλία του πελάτη, της
επιστροφής του ποσού που αντιστοιχεί µέχρι το χρόνο λήξης της αρχικής διάρκειας
της σύµβασης µειωµένο όµως κατά ένα µέρος, όπως λεπτοµερώς θα ορίζεται στη
σύµβαση.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε µε ποιο φορολογικό παραστατικό θα
επιστρέψει η εταιρεία τα χρήµατα στον πελάτη της, στην εν λόγω περίπτωση, ώστε
να καλύψει τις συµβατικές υποχρεώσεις της.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και
15) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Α.Π.Υ.) όλων των επιτηδευµατιών, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες
(άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/94), εκδίδονται µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται
απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε
καµία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου
που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή µέρος αυτής). Επίσης µε την εγκύκλιο
1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ.
δεν συναρτάται µε την είσπραξη των αµοιβών, αλλά αρκεί και µόνο το γεγονός ότι
δηµιουργήθηκε δικαίωµα είσπραξης από την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών.
∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή
Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής
περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για
µέρος ή στο σύνολο αυτής.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος, ειδικά σε
περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή
µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά
συγκεκριµένο ή µη πλήθος υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η
αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των
υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των
συµβαλλοµένων.
3.
Επίσης, µε την εγκύκλιό µας ΠΟΛ. 1022/2004 διευκρινίστηκε ότι σε
περίπτωση ακύρωσης από πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών (όπως είχε
δικαίωµα από σχετικό συµφωνητικό), όπου η πληρωµή για τις υπηρεσίες που
επρόκειτο να του παρασχεθούν είχε γίνει µε τη µορφή προεξόφλησης µέσω
σύµβασης της επιχείρησης µε τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο µε αίτηση του πελάτη
προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και του επιστρέφει τα χρήµατα µε πίστωση
του λογαριασµού όψεως που τηρεί για το λόγο αυτό η επιχείρηση, µπορεί να
εκδίδεται απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη) για τη λογιστική τακτοποίηση του
υπολοίπου της αξίας των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν, καθώς και του Φ.Π.Α.
που αναλογεί, µε την προϋπόθεση ότι, θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοσή της τα σχετικά έγγραφα (αίτηση του πελάτη,
συµφωνητικό, τραπεζικά) που αποδεικνύουν το πραγµατικό γεγονός. Ανάλογη
εφαρµογή έχουν τα προηγούµενα και στη περίπτωση που η πληρωµή των
υπηρεσιών που επρόκειτο να παρασχεθούν δεν έχει γίνει µέσω τραπεζικού
ιδρύµατος και ο πελάτης προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και συµφωνείται
µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών επιστροφή ποσού, µε την προϋπόθεση ότι το
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ποσό επιστρέφεται µέσω τραπεζικού ιδρύµατος (κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό, έµβασµα, επιταγή κ.λ.π.)
4.
Ενόψει των ανωτέρω
και προκειµένου να καταστεί δυνατή η
επιστροφή του χρηµατικού ποσού (που αντιστοιχεί µέχρι το χρόνο λήξης της
αρχικής διάρκειας της σύµβασης) από την εταιρεία στον πελάτη της, λόγω ακύρωσης
του δικαιώµατος από τον τελευταίο, µπορεί, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των όσων έχουν
γίνει δεκτά από τη διοίκηση (παρ. 3 ανωτέρω), να εκδοθεί απόδειξη επιστροφής
(αθεώρητη), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται σ’ αυτήν ο αριθµός
της σχετικής Α.Π.Υ. που είχε εκδοθεί, τα στοιχεία του πελάτη, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθµός
ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του. Προσέτι θα διαφυλάσσονται
ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της τα σχετικά έγγραφα (αίτηση του
πελάτη, σύµβαση, τραπεζικά έγγραφα), που αποδεικνύουν το πραγµατικό γεγονός,
στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και µε την
επιπλέον προϋπόθεση, σύµφωνα µε τη θέση της διοίκησης (έγγραφά
1101969/927π.ε./0015/21.4.2003 και 1113853/1364/0015/16.2.2004 και εγκύκλιος
ΠΟΛ.1022/2004) η επιστροφή του ποσού να γίνει µέσω τραπεζικού ιδρύµατος
(κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό, έµβασµα, επιταγή κ.λ.π.).
Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω περίπτωση εξαρτάται απόλυτα από την εξέταση
πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων και εποµένως κρίνεται τελικά από το
φορολογικό έλεγχο σε συνδυασµό µε τις σχετικές συµβάσεις.
Τέλος, αναφορικά µε τα υπόλοιπα ερωτήµατα που θέτετε µε την υπόψη
αίτησή σας, σας γνωρίζουµε ότι, επειδή η απάντηση σ’ αυτά χρήζει εξέτασης, κατά
περίπτωση, των
πραγµατικών δεδοµένων και περιστατικών (π.χ. εάν η
εκµετάλλευση από τον πελάτη της εταιρείας του χώρου που του παραχωρείται τον
καθιστά τον ίδιο επιτηδευµατία ή όχι) θα πρέπει να αποταθείτε στην αρµόδια για τη
φορολογία του ενδιαφεροµένου ∆.Ο.Υ., για να σας παράσχει τις σχετικές απαντήσεις
και διευκρινίσεις.

75. 1065893/435/0015/26.10.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από
κατάστηµα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet).
Σε απάντηση της από 3.7.2007 αίτησή σας µε την οποία µας ρωτάτε ποιος είναι ο
χρόνος έκδοσης της Α.Π.Υ. από κατάστηµα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
(internet) προς τους πελάτες του οι οποίοι προαγοράζουν χρόνο, που ίσως δεν
χρησιµοποιήσουν την ίδια µέρα, είτε από αυτόµατους πωλητές που εκδίδουν ένα
µοναδικό κωδικό µε τον οποίο ενεργοποιείται ειδικό σύστηµα και ο πελάτης µπορεί
να κάνει χρήση του Η/Υ/, είτε από το ταµείο (µε την ίδια διαδικασία), σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και
15) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Α.Π.Υ.) όλων των επιτηδευµατιών, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες
(άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/94), εκδίδονται µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται
απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε
καµία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου
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που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή µέρος αυτής). Επίσης µε την εγκύκλιο
1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ.
δεν συναρτάται µε την είσπραξη των αµοιβών, αλλά αρκεί και µόνο το γεγονός ότι
δηµιουργήθηκε δικαίωµα είσπραξης από την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών.
∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή
Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής
περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για
µέρος ή στο σύνολο αυτής.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος, όπως ισχύουν
µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 15 του άρθρου 46 του ν.3220/2004,
ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για
συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα
αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το
χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης
των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των
συµβαλλοµένων.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών
στο κοινό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
3.
Επίσης, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/29.2.2004 ερµηνευτική του
ν.3220/2004 διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις που συµφωνείται καταβολή ποσού,
προκειµένου ο πελάτης να αποκτήσει δικαίωµα λήψης υπηρεσιών για συγκεκριµένο
ή µη χρονικό διάστηµα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (ορισµένο ή όχι) το
τιµολόγιο (ή η Α.Π.Υ.) εκδίδονται κατά το χρόνο που απαιτείται το συµφωνηθέν ποσό
και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών. Εκδίδονται
δηλαδή κατά το χρόνο που απαιτείται η καταβολή ή εισπράττεται, προκαθορισµένη
αµοιβή – ποσό, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (µετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές
κάρτες κ.λ.π.) και πριν από την έναρξη ή µε την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας
ή διαρκούσης αυτής, ως προαπαίτηση για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωµα
λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισµένο ή µη χρονικό διάστηµα, ανεξάρτητα
από το πλήθος αυτών (συγκεκριµένο ή όχι).
4.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι ο χρόνος έκδοσης
της Α.Π.Υ. για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης του διαδικτύου από το εν λόγω
κατάστηµα προς τον πελάτη του, είναι εκείνος κατά τον οποίο η προκαθορισµένη
αµοιβή (αγοράς του κωδικού) καθίσταται απαιτητή για να αποκτήσει ο πελάτης το
δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών αυτών, ήτοι ο χρόνος αγοράς του κωδικού (είτε από
το αυτόµατο µηχάνηµα, είτε από το ταµείο), δεδοµένου ότι κατά τον κρίσιµο αυτό
χρόνο δηµιουργείται επιπλέον και το δικαίωµα είσπραξης των σχετικών αµοιβών,
ανεξάρτητα από το πότε και µε ποιο τρόπο θα εισπραχθούν τελικά.

76. 1102449/673/0015/29.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από γλύπτη.
Απαντώντας στην από 16.8.2007 αίτησή σας η οποία µας διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Εισοδήµατος, και µε την οποία θέτετε ερωτήµατα σχετικά µε την έκδοση
φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση που διενεργήσετε πωλήσεις µέσω διαδικτύου
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καθώς και στην περίπτωση που µεταφέρετε γλυπτά σας στο εξωτερικό προς έκθεση
και
πώληση
και
σε
συνέχεια
των
1011416/194/Α0012/26.1.07
και
1079561/1560/Α0012/14.9.07 απαντήσεων µας επί σχετικών ερωτηµάτων σας, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται καµία διαφοροποίηση ως
προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση πραγµατοποίησης
πωλήσεων µέσω διαδικτύου, συνεπώς τα αγαθά που αποστέλλονται στον
παραλήπτη λόγω πώλησης, είτε αυτός βρίσκεται εντός είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να
συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) για δε την τιµολόγηση των έργων σας, θα πρέπει να εκδίδετε τα προσήκοντα
φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. κατά το χρόνο είσπραξης της αµοιβής σας, όπως
αυτά σας γνωστοποιήθηκαν µε το 1011416/194/Α0012/26.1.07 έγγραφό µας.
2.
Περαιτέρω, όσον αφορά το ερώτηµα σας σχετικά µε τα
προεκτυπωµένα στοιχεία των φορολογικών σας παραστατικών, σας γνωρίζουµε ότι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όλα τα στοιχεία
φέρουν εντύπως ή µε σφραγίδα τον τίτλο τους, το ονοµατεπώνυµό ή την επωνυµία,
το επάγγελµα και τη διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση, τον Α.Φ.Μ. και την αρµόδια
∆.Ο.Υ. της έδρας, επί δε των φορολογικών παραστατικών που εκδίδετε δεν
απαγορεύεται να εµφανίζονται άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, όπως για παράδειγµα
κάποιο σήµα ή λογότυπο. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι από τη συνδυασµένη ερµηνεία
της παρ. 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι το
περιεχόµενο των τιµολογίων ή στοιχείων που επέχουν θέση τιµολογίου µπορεί να
διατυπώνεται σε ξένη γλώσσα.
3.
Εξάλλου, από τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι µε τις διατάξεις του κώδικα αυτού ορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών σχετικά µε την τήρηση βιβλίων
και την έκδοση στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
εφόσον ασκούν δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας.
4.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι τόσο τα έργα σας που
µεταφέρονται στο εξωτερικό (εντός ή εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης) προς έκθεση και
πώληση όσο και αυτά που τυχόν επιστραφούν επειδή δεν πωλήθηκαν πρέπει να
συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Β.Σ., εντός
των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Για τις δραστηριότητες που θα ασκείτε εκτός
των ορίων αυτών δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ., θα πρέπει
ωστόσο να διερευνηθεί τυχόν ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων στις αλλοδαπές
έννοµες τάξεις στις οποίες θα δραστηριοποιηθείτε.
5. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι αρµόδια για τα θέµατα παρακράτησης φόρου και
τρόπου φορολογίας εισοδηµάτων που κτώνται στην αλλοδαπή είναι η ∆/νση
Φορολογίας Εισοδήµατος.
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ΑΡΘΡΟ 13α – Ειδικά στοιχεία
77. 1109896/948/0015/16.1.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε κέντρο διασκέδασης.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που αφορά ερώτηµά σας για την υποχρέωση
ή µη έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε κέντρο διασκέδασης κατά την πραγµατοποίηση
γαµήλιας εκδήλωσης)µε τη χρησιµοποίηση ορχήστρας τριών οργάνων) η αµοιβή της
οποίας καταβάλλεται από τον πελάτη, σας γνωρίζουµε τα εξής
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ.
1087/25.6.03 (ΦΕΚ 932Β'/4.7.2003) εισιτήριο εισόδου εκδίδουν οι επιτηδευµατίες
που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι εκµεταλλεύονται
καταστήµατα ή άλλους χώρους που παρέχουν ψυχαγωγία, µόνο εφόσον
χρησιµοποιούν ζωντανή µουσική µε ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων.
2.
Περαιτέρω µε την εγκύκλιο 1088860/627/0015/ΠΟΛ. 1188/29.7.94 έχουν
διευκρινισθεί µεταξύ άλλων και τα εξής:
« ... β)
Εισιτήρια χωρίς αξία από ιδιαίτερη σειρά µε την ένδειξη «ΒΑΣΕΙ
ΣYMΦΩNHTlKΟΥ» εκδίδoνται και στις περιπτώσεις καταστηµάτων που
συµβάλλονται µε ιδιώτες προκειµένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ.
γάµοι, βαπτίσεις κ.λπ).
Εφόσον για τις περιπτώσεις .... των ιδιωτών πελατών (γάµοι Κ.λπ.) δεν
καταρτίζεται έγγραφη σύµβαση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται εισιτήρια µε
την ένδειξη «ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ».
Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις που διατίθεται το κατάστηµα
για εκδηλώσεις γάµων ή βαπτίσεων και χρησιµοποιείται ζωντανή µουσική µε
ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων) κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος, ανεξάρτητα από το ποιός συµβάλλεται µε την
ορχήστρα (ο εκµεταλλευτής του κέντρου διασκέδασης ή ο πελάτης του - έγγραφό
µας 1122518/10006/0015/4.12.1996).

78. 1062341/417/0015/21.8.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης εισιτηρίων εισόδου από επιχείρηση που
διοργανώνει µουσική εκδήλωση σε χώρο χωρίς ελεγχόµενη είσοδο.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, διατηρείτε επιχείρηση
µε αντικείµενο δραστηριότητας καφέ –αναψυκτήριο - beach bar σε παραλία.
Περαιτέρω στο χώρο αυτό, ο οποίος δεν οριοθετείται χωροταξικά, προτίθεσθε
να διοργανώσετε µουσική εκδήλωση µε τη συµµετοχή καλλιτέχνη (τραγουδιστή) για
λόγους διαφήµισης, όπως αναφέρετε, που θα τραγουδήσει ζωντανά για το κοινό, του
οποίου αναµένεται µεγάλη προσέλευση. Το κοινό για την είσοδό του στο χώρο της
εκδήλωσης δε θα καταβάλλει αντίτιµο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο
υπόψη χώρος(δε διαθέτει ελεγχόµενες εισόδους, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
κοινού από θάλασσα, παραλία κ.λπ),στο χώρο δε αυτό θα πωλούνται καφές και
ποτά για τα οποία θα εκδίδετε αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.) µε τη χρήση
φορολογικής ταµειακής µηχανής (φ.τ.µ.).
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Ενόψει των ανωτέρω, θέτετε ερωτήµατα και προβληµατισµούς ως προς τη
δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στην περίπτωση που προαναφέρεται, µε
δεδοµένο ότι υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου για κάθε
εισερχόµενο άτοµο στο χώρο της εκδήλωσης, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που
παρουσιάζει ο χώρος αυτός (είσοδοι µη ελεγχόµενοι κ.λπ).
Επί του θέµατος αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ.
1087/25.6.2003 υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα διασκέδασης
υφίσταται για τους επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
και εκµεταλλεύονται καταστήµατα ή άλλους χώρους, µόνο εφόσον χρησιµοποιούν
ζωντανή µουσική µε ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 της ίδιας ως άνω Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1087/25.6.2003 ορίζεται ότι εισιτήρια χωρίς αξία εκδίδονται σε περίπτωση
εισόδου στο κατάστηµα προσώπων, στα οποία για λόγους επαγγελµατικής
προβολής θα προσφερθούν είδη δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται εισιτήρια
από ιδιαίτερη σειρά µε την ένδειξη «τιµής ένεκεν».
Κατά συνέπεια εφόσον η επιχείρησή σας λειτουργεί µε το ως άνω χαρακτηριστικό
γνώρισµα (ή κατά τις ηµέρες που λειτουργεί µε αυτό), υφίσταται η υποχρέωση
έκδοσης εισιτηρίων εισόδου κέντρων διασκέδασης µε αξία, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
Σηµειώνουµε ότι, τα ως άνω εισιτήρια δεν µπορούν να εκδοθούν µε τη χρήση
Φορολογικής Ταµειακής Μηχανής.
2.
Επίσης,όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (εδάφιο 4 της παραγράφου Ε
της αριθµ.1088860/627/ΠΟΛ. 1188/0015/29-7-1994, µε την οποία ερµηνεύτηκαν οι
διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22-6-1994 (ΦΕΚ 506Β΄) και
εξακολουθεί να ισχύει και µετά την
Α.Υ.Ο.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ.
1087/25.6.2003,σε περιπτώσεις που υπαγόµενη στο µέτρο επιχείρηση αναπτύσσει
δραστηριότητα σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει ελεγχόµενη είσοδος (πλατεία,
παραλία κ.τλ.) το εισιτήριο µπορεί να εκδίδεται και να παραδίδεται στον πελάτη το
αργότερο κατά τη λήψη της παραγγελίας και όχι σε χρόνο µεταγενέστερο από το
πρώτο σερβίρισµα.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων εφόσον, όπως αναφέρετε, εκτιµηθεί ότι
λειτουργικά και οργανωτικά δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων κατά την είσοδο
των θεατών, καθόσον η εκδήλωση που θα διοργανώσετε πραγµατοποιείται σε
ανοιχτό χώρο(δε διαθέτει ελεγχόµενες εισόδους, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
κοινού από θάλασσα, παραλία κ.λπ),στο χώρο δε αυτό θα πωλούνται καφές και
ποτά για τα οποία θα εκδίδετε αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.) µε τη χρήση
φορολογικής ταµειακής µηχανής (φ.τ.µ.),το εισιτήριο εισόδου µπορεί να εκδίδεται και
να παραδίδεται στον πελάτη το αργότερο µε τη λήψη της παραγγελίας και όχι σε
χρόνο µεταγενέστερο του πρώτου σερβιρίσµατος (κατά το χρόνο έκδοσης της α.λ.π.
µε την παράδοση των αγαθών).
4.
Τέλος, αναφορικά µε τον ισχυρισµό σας ότι µπορεί να µην υπάρξει
κατανάλωση από κάποιους θεατές της εκδήλωσης, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να
λειτουργήσει το υπόψη µέτρο, αυτό αποτελεί θέµα πραγµατικό και ως τέτοιο
ερευνάται σε κάθε περίπτωση από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
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79. 1069488/463/0015/25.9.2007
ΘΕΜΑ: Χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για την έκδοση και σήµανση της µηνιαίας
κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου.
Σε απάντηση της από 11.7.2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν µπορεί η εταιρεία σας να κάνει χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για την έκδοση
και σήµανση της µηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου της
παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ. 1292/0015/16.11.1995 (ΦΕΚ Β 982), αντί
της θεώρησης της κατάστασης αυτής από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ύστερα και από τις
διευκρινίσεις και τα συµπληρωµατικά στοιχεία που µας αποστείλατε, σας γνωρίζουµε
τα εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει από
1.1.2003, οι επιτηδευµατίες του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) που εκδίδουν τα στοιχεία τους
µε µηχανογραφικό τρόπο, µέσω Η/Υ, υποχρεούνται για την έκδοση και διαφύλαξή
τους στη χρησιµοποίηση ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης –
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
1.
Το µέτρο της έκδοσης, σήµανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων µε τη
χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. που καθιερώθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1284/ 20.12.2002
(όπως συµπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003)
καταλαµβάνει, όπως έχει επανειληµµένα διευκρινισθεί, όλα τα φορολογικά στοιχεία
του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται µηχανογραφικά, είτε προβλέπεται θεώρηση είτε δεν
προβλέπεται θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις,
καταλαµβάνει δηλαδή και τα ειδικά στοιχεία που προβλέπονται από αποφάσεις,
δεδοµένου ότι εντάσσονται στα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. και µε την
επιφύλαξη
των διατάξεων των παραγράφων 3 (κατηγορίες υπόχρεων που
εξαιρούνται του µέτρου) και 4 (κατηγορίες µηχανογραφικών στοιχείων που
εξαιρούνται του µέτρου) της υπόψη απόφασης.
Τα ανωτέρω σας είχαν γίνει άλλωστε γνωστά και µε το υπ’ αριθµ.
1066308/714/0015/21.7.2003 έγγραφό µας, που αφορούσε σχετικό ερώτηµα της
εταιρείας σας ως προς την υποχρέωση σήµανσης ή µη των ειδικών στοιχείων των
Καζίνο που ορίζονται µε την Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ 1212/10.8.1995.
Επίσης, έχει διευκρινισθεί ότι τόσο οι απαλλασσόµενοι επιτηδευµατίες όσο και τα
απαλλασσόµενα στοιχεία µπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στο µέτρο, σε όποια
χρονική στιγµή το επιλέξουν οι ενδιαφερόµενοι.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ.
1292/0015/16.11.1995, για τα εκδιδόµενα, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ίδια
απόφαση, εισιτήρια και αποδείξεις «καρτών», τηρείται θεωρηµένη διπλότυπη µηνιαία
κατάσταση διατεθέντων εισιτηρίων, στην οποία καταχωρούνται, ανά ηµέρα και µέχρι
το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής τους, οι αριθµοί των
εισιτηρίων ή αποδείξεων «καρτών» και το πλήθος αυτών, κατά κατηγορία, η
συνολική τους αξία και το ποσό των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, ως και τα µηνιαία
σύνολα.
Η ανωτέρω κατάσταση δύναται να τηρείται µηχανογραφικά και εκτυπώνεται αµέσως
µετά την καταχώρηση των εισιτηρίων και αποδείξεων της τελευταίας ηµέρας εκάστου
µηνός, µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) θα
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γίνεται στον οριζόµενο στην ίδια παράγραφο χρόνο και θα είναι δυνατή η εκτύπωσή
της, εφόσον αυτή ζητηθεί από οποιονδήποτε έλεγχο αρµοδίου οργάνου.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, το ένα
αντίτυπο της κατάστασης συνυποβάλλεται µε την δήλωση απόδοσης των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
3.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ είναι
υποχρεωτική για τα ειδικά στοιχεία των Καζίνο που ορίζονται από σχετικές
αποφάσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ . 1212/1995, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995), εφόσον εκδίδονται
µε µηχανογραφικό τρόπο.
Περαιτέρω και ειδικότερα όσον αφορά το αίτηµά σας, σας γνωρίζουµε ότι η
κατάσταση της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, εφόσον εκδίδεται
µηχανογραφικά, εφεξής αντί της θεώρησής της, να σηµαίνεται µε την χρήση
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. κατά τη διαδικασία εκτύπωσης αυτής στο χρόνο που προβλέπεται από
τις διατάξεις της ιδίας παραγράφου, ή/και κατά την άµεση εκτύπωση αυτής, έπειτα
από απαίτηση οποιουδήποτε ελέγχου αρµοδίου οργάνου. ∆ιευκρινίζεται ότι η
ενηµέρωση της κατάστασης αυτής (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ), εξακολουθεί να
γίνεται στον οριζόµενο από τις ίδιες διατάξεις χρόνο. Τέλος επισηµαίνεται ότι προ
της έναρξης των διαδικασιών σήµανσης της ανωτέρω κατάστασης, πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση αυτής στην αρµόδια ∆ΟΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003.

80. 1080822/525/0015/27.9.2007
ΘΕΜΑ: Αναγραφή ηµεροµηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 18 παρ. 3 και 19
παρ. 1 βδ΄ του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992), προκύπτει ότι, τα εισιτήρια είναι ουσιαστικά
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται µε τη µορφή δίπτυχων ή τρίπτυχων
αντιτύπων (αντί διπλοτύπων ή τριπλοτύπων), για την εξυπηρέτηση ορισµένων
µορφών συναλλαγών.
2.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος, στα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό και κατά συνέπεια
και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αναγράφεται ο τόπος και η ηµεροµηνία
έκδοσής τους.
3.
Από τ΄ ανωτέρω προκύπτει ότι, όπως σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, έτσι και
στα εισιτήρια πλοίων που είναι ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναγράφεται, µεταξύ των άλλων και η ηµεροµηνία
έκδοσής τους.
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81. 1072127/471/0015/18.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισµάτων.
Σε απάντηση της από 19.7.2007 αίτησή σας, και όσον αφορά το ανωτέρω θέµα
που εµπίπτει στην αρµοδιότητά µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ
1039/9.3.2007 (Φ.Ε.Κ.Β’ 311), προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου διπλότυπου
στοιχείου µε τίτλο «Παράδοση κτισµάτων» από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον
κύριο του οικοπέδου για κάθε οικοδοµή που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ανεγείρεται επί οικοπέδου τρίτου µε το
σύστηµα της αντιπαροχής, µε την ολοκλήρωση της παράδοσης των κτισµάτων στον
οικοπεδούχο.
Όπως δε διευκρινίστηκε µε την αριθµ. 1041496/334/ΠΟΛ 1067/2.5.2007
εγκύκλιο, στο στοιχείο αυτό εµφανίζεται η αξία των παραδιδόµενων κτισµάτων από
την κατασκευάστρια επιχείρηση στον οικοπεδούχο (η οποία αποτελεί τη
φορολογητέα βάση εφαρµογής του ανάλογου συντελεστή Φ.Π.Α.) και η οποία αξία
εκφράζει την απαίτηση του εργολάβου από τον οικοπεδούχο για την παρεχόµενη
από αυτόν εργολαβία. Η απαίτηση αυτή αποσβένεται µε την µεταβίβαση από τον
οικοπεδούχο στον εργολάβο ή στον υποδεικνυόµενο από αυτόν τρίτο των ποσοστών
του οικοπέδου που αποτέλεσε αντικείµενο αντιπαροχής ή µε την µεταβίβαση
ποσοστών του οικοπέδου και καταβολής χρηµατικού ποσού µε βάση το
προσύµφωνο. Το στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων» εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της
παράδοσης κτίσµατος ή κτισµάτων στον οικοπεδούχο και όχι πέραν της πενταετίας
από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.
Συνεπώς, µε βάση τα προαναφερόµενα, είναι δυνατή η έκδοση στοιχείου
«Παράδοση Κτισµάτων» είτε στο χρόνο της ολοκλήρωσης της παράδοσης των
κτισµάτων ολόκληρης της οικοδοµής είτε στο χρόνο της παράδοσης του κάθε
κτίσµατος χωριστά, από τον εργολάβο προς τον κύριο του οικοπέδου.
2.
Περαιτέρω, µε την αριθµ. 1041496/334/ΠΟΛ 1067/2.5.2007 εγκύκλιο
(παρ. 2.3.β΄ – Περιεχόµενο) διευκρινίστηκε ότι στο στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων»,
πέραν των όσων ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αναγράφεται,
µεταξύ άλλων, η φορολογητέα αξία των παραδιδόµενων κτισµάτων στον
οικοπεδούχο, η οποία ισούται µε το τµήµα του συνολικού κόστους κατασκευής των
οικοδοµηµάτων – κτισµάτων της «οικοδοµής» (όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο
κοστολογίου) που αναλογεί στα χιλιοστά του οικοπέδου που αντιστοιχούν στα
παραδιδόµενα κτίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο β΄ του
ν.3427/2005).
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η αξία που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο
«Παράδοση Κτισµάτων» εκφράζει το κόστος των κτισµάτων που παραδίδονται και
προκύπτει από τον επιµερισµό του κόστους κατασκευής που έχει πραγµατοποιηθεί
και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο.
Συνεπώς, στην περίπτωση που παραδίδεται κτίσµα στον οικοπεδούχο χωρίς
να έχει ολοκληρωθεί το συνολικό κόστος κατασκευής της οικοδοµής, στο εκδιδόµενο
ειδικό στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων», αναγράφεται η αξία µε βάση το κόστος που
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έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο της παράδοσης του κτίσµατος και µε την
ολοκλήρωση του συνολικού κόστους της οικοδοµής (και πάντως όχι πέραν της
πενταετίας από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας) εκδίδεται συµπληρωµατικό του
αρχικού στοιχείου, µε αξία που προσδιορίζεται µε βάση το κόστος της οικοδοµής
που δεν λήφθηκε υπόψη στο χρόνο έκδοσης του αρχικού στοιχείoυ (έγγραφό µας
1094482/148/0015/8.10.2007) Το παρόν κοινοποιείται στη 14η ∆/νση Φ.Π.Α. για τις
δικές της περαιτέρω ενέργειες.
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ΑΡΘΡΟ 14- Αποδείξεις αυτοπαράδοσης
82. 1089638/585/0015/7.12.2007
ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση αγαθών για µεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.
Απαντώντας στην από 21-9-2007 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε εάν η
µεταφορά χοιριδίων παραγωγής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία αναπαραγωγής (ως χοιροµητέρες), συνιστά πράξη
αυτοπαράδοσης αγαθών και κατά συνέπεια εάν υπάρχει υποχρέωση ή µη έκδοσης
στοιχείου αυτοπαράδοσης, καθώς επίσης και εάν η απόφαση των κτηνιάτρων της
επιχείρησης για τη συγκεκριµένη επιλογή χοιροµητέρων είναι επαρκής για την έκδοση
του φορολογικού στοιχείου (εφόσον απαιτείται) ή πρέπει να έχετε αντίστοιχη
γνωµάτευση από ∆ηµόσια Κτηνιατρική Υπηρεσία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως µας γνώρισε η ∆/νση Φ.Π.Α. µε το 8187/1420/Α0014/12-11-2007
Υπηρεσιακό Σηµείωµά της « Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν.2859/00) καθορίζουν τις περιπτώσεις οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθούν φορολογητέες πράξεις, θεωρούνται, κατά πλάσµα
δικαίου, για την εφαρµογή των διατάξεων του Φ.Π.Α., ως παραδόσεις αγαθών. Οι
πράξεις αυτές συνιστούν αυτοπαράδοση αγαθών και η υπαγωγή τους στο Φ.Π.Α.
εξαρτάται από το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών για τις πράξεις αυτές.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 α του ανωτέρω άρθρου, θεωρείται παράδοση αγαθών η
διάθεση αγαθών από υπαγόµενη δραστηριότητα σε άλλη µη υπαγόµενη του ίδιου
υποκειµένου, για την οποία φυσικά δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των
εισροών και ως εκ τούτου µε το στοιχείο αυτοπαράδοσης αναζητείται ο φόρος ο
οποίος έχει εκπεστεί.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει για τις ανάγκες της
αγαθά (χοιρίδια) τα οποία τα µεταφέρει από τα εµπορεύσιµα στα πάγιά της
(επενδυτικά αγαθά), η απόκτηση των οποίων από άλλο υποκείµενο θα της παρείχε το
δικαίωµα έκπτωσης. Κατά συνέπεια η πράξη αυτή δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη
(αυτοπαράδοση), ορθώς εξέπεσε το Φ.Π.Α. εισροών κατά το χρόνο αγοράς των
αγαθών και δεν απαιτείται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Επειδή όµως η εταιρεία θα έχει εκπέσει το Φ.Π.Α. εισροών µε το οποίο
επιβαρύνθηκαν τα επενδυτικά της αυτά αγαθά, εφαρµογή έχει η διάταξη του άρθρου
33 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τον πενταετή διακανονισµό. Έτσι εάν πριν την παρέλευση
της πενταετίας η εταιρεία πουλήσει τα αγαθά
αυτά (χοιροµητέρες προς
αναπαραγωγή) ή παύσει τη χρησιµοποίησή τους, οφείλει να διενεργήσει εφάπαξ
διακανονισµό στο έτος παράδοσης ή παύσης της χρησιµοποίησης, για το εναποµείναν
της πενταετίας χρονικό διάστηµα».
2.
Τέλος η έκδοση του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης όπως είναι
αυτονόητο δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις των κτηνιάτρων ιδιωτών ή υπαλλήλων
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, αλλά αποκλειστικά και µόνο από το εάν η συγκεκριµένη πράξη
αποτελεί πράξη αυτοπαράδοσης αγαθού ή όχι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
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ΑΡΘΡΟ 15- Αποδείξεις δαπανών
83. 1013309/87/0015/1.3.2007
ΘΕΜΑ: Αναδροµικές αποδοχές δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία.
Με την από 7.2.2007 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά µε την ύπαρξη υποχρέωσης
έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο ο οποίος απασχολείτο µε πάγια
αντιµισθία και στον οποίο επιδικάζονται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση συνεπεία
παράνοµης καταγγελίας της σύµβασης πάγιας αντιµισθίας χρηµατικά ποσά που
συνίστανται σε: α) αναδροµικές αποδοχές, β) διαφορά αποζηµίωσης µεταξύ της
νόµιµης και της καταβληθείσας, γ) δικαστική δαπάνη και δ) τόκους υπερηµερίας από
την ηµέρα που οφειλόταν κάθε µια καταβολή της µηνιαίας αντιµισθίας. Εν όψει των
ανωτέρω και σε συνέχεια του 1012650/242/Α0012/16.2.2007 εγγράφου της ∆/νσης
Φορολογίας Εισοδήµατος σχετικά µε την από 6.2.2007 αίτησή σας, όσον αφορά στα
θέµατα της αρµοδιότητάς µας σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιό µας 1076242/254/ΠΟΛ
1163/30.6.1994 (παρ.10), εφόσον η πάγια αντιµισθία δικηγόρου για την παροχή
νοµικών υπηρεσιών θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., δεν απαιτείται η έκδοση απόδειξης
παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη αυτής αλλά ούτε και καµία λογιστική
απεικόνιση (εγγραφή) απαιτείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρεί για την άσκηση του
ελευθέριου επαγγέλµατος.
2.
Εφόσον η πάγια αντιµισθία του δικηγόρου αντιµετωπίζεται ως µισθός και
συνεπώς δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία για την καταβολή της, την ίδια
αντιµετώπιση έχει και η καταβολή αναδροµικών αποδοχών, αλλά και η καταβολή
τόσο αποζηµίωσης για καταγγελία της σύµβασης (εισοδήµατα από µισθωτές
υπηρεσίες) όσο και τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής της πάγιας
αντιµισθίας (εισόδηµα από κινητές αξίες). Συνεπώς, ο πρώην εργοδότης και
καταβάλλων τα ποσά αυτά εν προκειµένω, είτε εκδίδει απόδειξη δαπάνης του
άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) είτε τα περιλαµβάνει στις καταστάσεις
µισθοδοσίας.
3.
Τέλος, δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη της
δικαστικής δαπάνης, καθώς το ποσό αυτό προορίζεται για κάλυψη εξόδων που
διενήργησε ο δικηγόρος ως µισθωτός για την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής
διαδικασίας.

84. 1037249/234/0015/2.8.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για
αµοιβές που καταβάλλει σε φυσικά πρόσωπα λόγω συγγραφικής
εργασίας ή πραγµατοποίησης εισηγήσεων σε σεµινάρια.
Απαντώντας στην από 13/4/2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή

- 383 -

γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει,
παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις
καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση
στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), το οποίο
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και ισχύει
σύµφωνα µε το άρθρο 39 αυτού του νόµου από 1.1.2007, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι
δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες:
– Το φυσικό πρόσωπο, πλην του ελεύθερου επαγγελµατία, που παρέχει υπηρεσίες
περιστασιακά σε επιτηδευµατία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού και το σύνολο των ετήσιων αµοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού γι’ αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν
είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία.
– Ο συγγραφέας δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος και ο εισηγητής επιµορφωτικών
σεµιναρίων δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα
αυτά δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία.
– Το φυσικό πρόσωπο που σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.
2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α’) δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόµενη στο
φόρο προστιθέµενης αξίας, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του
επιτηδευµατία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
3.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι το ∆ηµόσιο, το ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή επιτροπή ή
ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο
που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο
δικαίωµα επί ακινήτου στην ηµεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί
υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που
ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό.
4.
Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως
ισχύουν από 1.1.2007 µετά την τροποποίησή τους µε την παράγραφο 6 του άρθρου
27 του ν. 3522/2006, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση
της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων
λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευµατίες φυσικά
πρόσωπα που πραγµατοποίησαν κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική
περίοδο ακαθάριστα έσοδα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) 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 τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ή µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
από την παροχή υπηρεσιών.
5.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι
(συµπεριλαµβανοµένων και των τακτικών υπαλλήλων του κέντρου σας) στους
οποίους αναθέτετε συγγραφική εργασία έναντι αµοιβής ή την πραγµατοποίηση
εισηγήσεων σε σεµινάρια, δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες ανεξάρτητα από το ύψος
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της αµοιβής τους εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία. Με την ίδια
προϋπόθεση δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες οι συνταξιούχοι στους οποίους
αναθέτετε την πραγµατοποίηση εισηγήσεων σε επιµορφωτικά σεµινάρια, καθώς
επίσης και για την πρώτη µετά τη συνταξιοδότησή τους έκδοση βιβλίου.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα αλλοδαπά πρόσωπα για τη δραστηριότητα που
ασκούν στην Ελληνική Επικράτεια των οποίων ο χαρακτηρισµός ή όχι ως
επιτηδευµατιών εξαρτάται από την απόκτηση ή µη µόνιµης εγκατάστασης θέµα το
οποίο άπτεται της ∆/νσης ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων στην οποία µπορείτε να
απευθυνθείτε µε βάση και τα εκάστοτε πραγµατικά δεδοµένα (υπηκοότητα, εργασία
κ.λ.π.).
6.
Περαιτέρω οι τακτικοί υπάλληλοι του κέντρου σας στους οποίους καταβάλλετε
αµοιβές ως γραµµατείς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου, συµµετοχή σε
επιτροπές κ.α. θεωρούνται επιτηδευµατίες εάν αποβλέπουν στην απόκτηση
εισοδήµατος από εµπορική δραστηριότητα ή από ελευθέριο επάγγελµα θέµα το
οποίο άπτεται της αρµοδιότητας της ∆/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος στην οποία
κοινοποιείται το παρόν για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες αναφορικά µε την πηγή
στην οποία φορολογούνται οι εν λόγω αµοιβές.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά τα προαναφερόµενα, αποκτούν
εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή και
το σύνολο των ετήσιων αµοιβών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ
ετησίως, τα πρόσωπα αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως επιτηδευµατίες.
Τέλος για την καταβολή των σχετικών αµοιβών σε µη επιτηδευµατίες (µη
υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων) όπως αναλύονται ανωτέρω οι
κατηγορίες των προσώπων αυτών, εκδίδεται απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του
Κ.Β.Σ. σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

85. 1036001/228/0015/17.10.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων από τους εκµεταλλευτές Ε∆Χ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
Σε απάντηση του 1036001/228/11.4.2007 εγγράφου σας µε το οποίο µας ρωτάτε, για
λογαριασµό παραρτήµατος του …. της περιοχής σας, εάν µπορεί να γίνουν δεκτές
από το ανωτέρω ταµείο, προκειµένου να καταβάλει το αναλογούν ποσό
αποζηµίωσης σε ασφαλισµένο του – ασθενή, χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης που
έχουν εκδοθεί προς αυτόν (ασθενή) από εκµεταλλευτή ταξί, ο οποίος διαθέτει
φορολογικό µηχανισµό του ν. 1809/1988 (Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου) από 16.4.2004, για τη
µεταφορά του εν λόγω ασφαλισµένου – ασθενούς για ιατρικούς λόγους, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1135/15.12.04 (ΦΕΚ 1951 Β’) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν µε την παρ. 1 της
Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1045/8.3.2005 (ΦΕΚ 370 B’), όπως και της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.
1019/5.2.2007 οι εκµεταλλευτές Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων απαλλάσσονται για τα έτη 2005,
2006, κατά τις δύο πρώτες και 2007, 2008 κατά τη δεύτερη, α) από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων και β) από την έκδοση αποδείξεων παροχής
υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές µισθώσεις που πραγµατοποιούν. Ειδικά στα
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ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίµετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται µε τη χρήση εγκεκριµένου
εκτυπωτικού µηχανισµού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται
από τις διατάξεις του ν. 1809/1988».
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει, κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή
ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία.
3.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγµατος, «Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία
οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την
εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται
σε έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού …. εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης».
4.
Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής:
Οι εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ των οποίων τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίµετρο,
εκδίδουν τις αποδείξεις (για τα έτη 2005, 2006, 2007 και 2008, εφόσον δεν έχουν
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ), µε τη χρήση εγκεκριµένου εκτυπωτικού
µηχανισµού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις
διατάξεις του ν. 1809/1988, ενώ οι εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ που δεν φέρουν ταξίµετρο
δεν υποχρεούνται σε έκδοση αποδείξεων.
Εποµένως, και καθ’ όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για
µεν τις δαπάνες ευκαιριακών µισθώσεων ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίµετρο, νόµιµο
παραστατικό
στοιχείο αποτελούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των
παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. αποδείξεις που εκδίδονται µε τη χρήση εγκεκριµένου
εκτυπωτικού µηχανισµού, για δε τις ευκαιριακές µισθώσεις ΤΑΞΙ που δεν φέρουν
ταξίµετρο ή που ενώ φέρουν (ταξίµετρο) εντούτοις εκδίδουν απλές αποδείξεις
είσπραξης, νόµιµο παραστατικό φορολογικό στοιχείο αποτελεί για το ταµείο η
απόδειξη δαπάνης που πρέπει να εκδίδει το ίδιο, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες
διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (παρ. 2 και 3 του
παρόντος). Εννοείτε επίσης ότι η αναγνώριση των δαπανών αυτών τόσο του ύψους
όσο και της πραγµατοποίησής τους εξαρτάται από τα πραγµατικά γεγονότα και
περιστατικά, και σε κάθε περίπτωση τελικά αποτελούν διερεύνηση και κρίση του
ελέγχου από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα.
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι επειδή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. έχουν εφαρµογή
µόνο µεταξύ επιτηδευµατιών, οι ιδιώτες, και εν προκειµένω οι ασφαλισµένοι του
ταµείου, δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης οποιουδήποτε φορολογικό στοιχείου, εάν
αυτό δεν εκδοθεί από τον υπόχρεο επιτηδευµατία.
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ΑΡΘΡΟ 16- Έγγραφα µεταφοράς

86. 1083135/662/0015/28.3.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ επί φορτωτικών.
Σε απάντηση της από 21/9/2006 αίτησής σας, που αφορά ερώτηµά σας, για
τον τρόπο χρέωσης και επιστροφής (σε περίπτωση απαλλαγής) ΦΠΑ υπηρεσιών επί
φορτωτικών, κατά τη µεταφορά µε πλοίο πετρελαιοειδών προϊόντων εντός της
Ελλάδας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΒΣ (Π.δ.186/1992), καθορίζονται
µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις του µεταφορέα, του µεταφορικού γραφείου και του
διαµεταφορέα ως προς την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων κατά τη
µεταφορά αγαθών µε χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια µεταφορικά µέσα, µε κόµιστρο.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ζ' της παραγράφου 7 του
ιδίου ως άνω άρθρου και νοµοθετήµατος, η φορτωτική περιέχει το κόµιστρο και τις
λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς και αποτελεί ουσιαστικά, φορολογικό στοιχείο φορτωτικό έγγραφο, για παροχή υπηρεσίας - µεταφοράς εµπορευµάτων, δεδοµένου
ότι σύµφωνα µε την παρ. 12.4.3 της ερµην. Εγκυκλίου 3/1992, αντί φορτωτικής
εκδίδεται τιµολόγιο για περιπτώσεις µεταφοράς, όπου παρέχονται υπηρεσίες
«πακέτο» (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση εµπορευµάτων, οργάνωση διανοµής κλπ) .
3.
Όσον αφορά την απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών που είναι
σχετικές µε τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα
από τα καθεστώτα της τελωνειακής επίβλεψης του ελεύθερου Τελωνειακού Χώρου ή
των ελεύθερων τελωνειακών συγκροτηµάτων, καθώς και η σχετική διαδικασία
επιστροφής του µε την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου, αυτή ορίζεται λεπτοµερώς µε
την Α.Υ.Ο. ∆. 409/165/ΠΟΛ. 1115/29.3.1996, και κατά συνέπεια, δεν παρέχεται
δυνατότητα διαφορετικής αντιµετώπισης στην περίπτωση που µνηµονεύετε στη
σχετική αίτησή σας.

87. 1060242/406/0015/2.8.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση εγγράφων µεταφοράς.
Σε απάντηση της από 18-6-2007 αίτησή σας (και των όσων µας διευκρινίσατε
τηλεφωνικά), µε την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από αυτοκινητιστή που εκµεταλλεύεται Φ.∆.Χ. αυτοκίνητο για τις
µεταφορές στο εσωτερικό της χώρας άλλα ισοδύναµα έγγραφα που περιέχουν τα
δεδοµένα της φορτωτικής τα οποία είχε θεωρήσει και χρησιµοποιήσει για ∆ιεθνείς
µεταφορές, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 16 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.),
ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί διεθνείς µεταφορές οδικές, σιδηροδροµικές,
θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει γι’ αυτές τις µεταφορές άλλα ισοδύναµα µε
τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις, στις
οποίες έχει προσχωρήσει και η χώρα µας.
2.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (εγκ. 3/1992
παρ.
16.10 και 16.12.δ’, έγγραφα 1117389/1084/9.1.2001, 1101285/806/27.1.1995,
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1142939/1248/21.12.1994, 1039777/299/11.5.1993), τα ανωτέρω ισοδύναµα
στοιχεία, για να επέχουν θέση φορτωτικών πρέπει να περιέχουν όλα τα οριζόµενα
στοιχεία κατά τον Κ.Β.Σ. και επιπλέον µετά την 1/10/1992 να είναι θεωρηµένα ή να
έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων, µε την κατάσταση που προβλέπεται από τις Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 και
ΠΟΛ.1082/2003, όταν τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις
προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη θεώρησή τους ή τα εκδίδουν από
µηχανογραφικά έντυπα.
3.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, τα ως άνω ισοδύναµα στοιχεία που περιέχουν
τα δεδοµένα της φορτωτικής και φέρουν θεώρηση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µόνο για τις διεθνείς µεταφορές, κατά ρητή διατύπωση των προαναφεροµένων
διατάξεων (παρ.1 του παρόντος).

88. 1098205/652/0015/29.10.2007
ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε Φ.∆.Χ. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.
Με την από 15-10-2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη µας τα εξής:
Η εταιρεία σας µε έδρα στην Αθήνα και υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη, έχει ως
αντικείµενο εργασιών την αποθήκευση – διανοµή εµπορευµάτων τρίτων. Για την
αποστολή εµπορευµάτων των αποθετών σας από την έδρα σας προς την
Θεσσαλονίκη µε συρόµενα Φ.∆.Χ, λόγω κυκλοφοριακών προβληµάτων των
ανωτέρω Φ.∆.Χ., γίνεται µεταφόρτωση σε άλλο Φ.∆.Χ., η οποία πραγµατοποιείται
στην ράµπα του υποκαταστήµατος χωρίς να εισέρχονται τα εµπορεύµατα στον
αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήµατος.
Ενόψει των προαναφεροµένων ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων
εισαγωγής και ενηµέρωσης του βιβλίου αποθήκευσης του υποκαταστήµατος.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Στις περιπτώσεις µεταφόρτωσης αγαθών σε άλλο ή άλλα φορτηγά
αυτοκίνητα,
ο εκµεταλλευτής του δεύτερου µεταφορικού µέσου πρέπει να
παραλάβει από τον πρώτο µεταφορέα, µαζί µε τα αγαθά, το αντίτυπο της φορτωτικής
του πρώτου αυτοκινήτου και το δελτίο αποστολής ή το τιµολόγιο πώλησης - δελτίο
αποστολής. Στο αντίτυπο της πιο πάνω φορτωτικής πρέπει να αναγράφεται η
ένδειξη «µεταφόρτωση» και ο αριθµός του δεύτερου µεταφορικού µέσου. Στην
περίπτωση αυτή ο εκµεταλλευτής του δεύτερου Φ.∆.Χ. πρέπει να εκδώσει δική του
φορτωτική, πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου του, για το τµήµα της διαδροµής
που θα πραγµατοποιήσει (έγγραφο Σ863/79/10-3-1987).
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.( Π.∆. 186/1992 ) ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής ψυκτικών
χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:
• εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο
οποίο αναγράφει το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του
αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σηµεία συσκευασίας των
αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,
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τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε µερίδες κατά αποθέτη, µε αναγραφή της
διεύθυνσής του και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Σε κάθε µερίδα καταχωρεί τα
δεδοµένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθµό του
παραστατικού εσόδων.
3.
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι ο εκµεταλλευτής χώρων
αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει τίτλο αποθήκευσης για τα αγαθά των τρίτων τα
οποία εισέρχονται στους χώρους αυτούς. Εποµένως εφόσον τα αγαθά των τρίτων
που αποστέλλετε από την έδρα σας στη Θεσσαλονίκη δεν εισέρχονται στους
αποθηκευτικούς χώρους του υποκαταστήµατός σας που βρίσκεται στην πόλη αυτή,
αλλά απλώς στη ράµπα αυτού του υποκαταστήµατος µεταφορτώνονται σ΄ άλλα
Φ.∆.Χ. για τους λόγους που προαναφέρονται, δεν έχετε υποχρέωση να εκδώσετε γι΄
αυτά τίτλο αποθήκευσης και να τα καταχωρήσετε στο βιβλίο αποθήκευσης του
υποκαταστήµατος. Εννοείται ότι τα παραπάνω ως θέµατα πραγµατικά υπάγονται
στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
•

89. 1102436/682/0015/30.11.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από ναυτικό πράκτορα.
Με την από 23.10.2007 αίτησή σας µάς γνωρίζετε ότι ναυτικός πράκτορας µε έδρα
στον Πειραιά που έχει οριστεί και ως φορολογικός εκπρόσωπος θαλάσσιου
µεταφορέα που εδρεύει στην Κύπρο και διενεργεί πλόες στη γραµµή ΠειραιάςΚύπρος- Χάϊφα εκδίδει φορτωτικές επ΄ ονόµατι του ανωτέρω µεταφορέα. Ο
θαλάσσιος ναύλος που αναγράφεται στις φορτωτικές αυτές εισπράττεται είτε από τον
προαναφερθέντα ναυτικό πράκτορα είτε από τον πράκτορα του λιµένος άφιξης, της
Κύπρου εν προκειµένω. Επίσης, ο εν λόγω ναυτικός πράκτορας εισπράττει πέρα
από τη φορτωτική του θαλάσσιου µεταφορέα που εκδίδεται µε τον παραπάνω
τρόπο, τη δική του αµοιβή καθώς επίσης την αµοιβή ναυτικού πράκτορα µε έδρα
στην Κύπρο κατόπιν σχετικής εντολής του. Εν όψει των ανωτέρω ερωτάται τι
στοιχεία πρέπει να εκδίδονται από το ναυτικό πράκτορα για τις ανωτέρω συναλλαγές
και εάν κατ΄ επέκταση υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατώνπροµηθευτών (άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.) του τελευταίου.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες
που προσφέρει σε άλλο επιτηδευµατία.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος ο µεταφορέας εκδίδει κατά την παραλαβή των προς
µεταφορά αγαθών φορτωτική σε τέσσερα αντίτυπα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα µε τις διατάξεις αυτές.
3.
Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ορίζεται ότι “ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές
δύναται να αναθέσει την έκδοση των εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε
πράκτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στη
∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπος του ή ο πράκτοράς του”.
4.
Όπως έχει διευκρινισθεί από τη ∆ιοίκηση (έγγραφό µας
1004088/33/0015/31.1.1995) οι αντιπρόσωποι ή πράκτορες έκδοσης φορτωτικών
εγγράφων για λογαριασµό θαλάσσιων µεταφορέων δεν προσφέρουν υπηρεσίες
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µεταφοράς, ούτε εκδίδουν φορτωτικά έγγραφα στο όνοµά τους, απλώς προσφέρουν
υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων προς τους εντολείς τους (θαλάσσιους µεταφορείς).
Συνεπώς, συναλλασσόµενοι στις περιπτώσεις αυτές είναι ο θαλάσσιος µεταφορέας ο
οποίος θα µεταφέρει τα αγαθά και στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η φορτωτική και ο
φορτωτής που αναθέτει το έργο της µεταφοράς. Ο δε πράκτορας ή αντιπρόσωπος
που διαµεσολαβεί ως εκδότης των εγγράφων αυτών για την προσφερόµενη
υπηρεσία πρέπει να εκδίδει θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
5.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο ναυτικός πράκτορας εν
προκειµένω εκδίδει φορτωτική για λογαριασµό του θαλάσσιου µεταφορέα,
φορολογικό στοιχείο που περιλαµβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που υποβάλλει ο φορολογικός εκπρόσωπος
µε το Α.Φ.Μ. του αλλοδαπού, εφόσον, όπως είναι αυτονόητο, δεν εµπίπτει στις
εξαιρέσεις υποβολής στοιχείων προς διασταύρωση (συναλλαγές µε εξωτερικό κ.λ.π.
σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1163/1994). Επίσης, ο ναυτικός πράκτορας εκδίδει τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών για την προσφερόµενη υπηρεσία της έκδοσης των φορτωτικών
εγγράφων για λογαριασµό τρίτου, το οποίο υποβάλλει µε τις ως άνω συγκεντρωτικές
καταστάσεις (πελατών). Τέλος, για την είσπραξη χρηµατικών ποσών για λογαριασµό
τόσο του εντολέα θαλάσσιου µεταφορέα, όσο και του ναυτικού πράκτορα που
εδρεύει στην Κύπρο, ο ναυτικό πράκτορας (Πειραιά) δεν υποχρεούται στην έκδοση
φορολογικού στοιχείου αλλά δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε µη φορολογικό
παραστατικό (π.χ. απόδειξη είσπραξης).
6.
Η ∆/νση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε αντίγραφο της
αίτησης παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες όσον αφορά την ορθότητα ή
µη ορισµού φορολογικού εκπροσώπου στη συγκεκριµένη περίπτωση.

90. 1076678/488/0015/13.12.2007
ΘΕΜΑ: Εµφάνιση εξόδων µεταφοράς επί της φορτωτικής.
Σε απάντηση της από 2.8.2007 αίτησής σας µε την οποία ρωτάτε πώς θα
εµφανίσει ο πελάτης σας επί της φορτωτικής που εκδίδει, πέραν του κοµίστρου, τα
διάφορα έξοδα µεταφοράς (εργατικά, σηµαία, διόδια) και ειδικότερα εάν τα διόδια
χρεώνονται χωριστά (εκτός χρεώσεως Φ.Π.Α), ή αποφορολογηµένα µαζί µε τα
υπόλοιπα έξοδα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.7 περ. ζ΄ του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, στη φορτωτική περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το
κόµιστρο και οι λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 11 του ιδίου ως άνω
νοµοθετήµατος, επί του τιµολογίου στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο
της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί.
3.
Επίσης η ∆/νση Φ.Π.Α. µε το 1076681/7169/994/Β0014 έγγραφό της προς την
εταιρεία σας, το οποίο κοινοποίησε και στην υπηρεσία µας, µας γνώρισε τα
ακόλουθα:
«1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000), στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η
αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από το
λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται
άµεσα µε αυτή.
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2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, στη φορολογητέα αξία
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και τα παρεπόµενα έξοδα µε τα οποία ο
προµηθευτής επιβαρύνει το λήπτη των υπηρεσιών, ακόµη και αν αποτελούν
αντικείµενο ιδιαίτερης συµφωνίας, και οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώµατα, οι
εισφορές, τα τέλη υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήµου, µε εξαίρεση
το φόρο προστιθέµενης αξίας.
3. Σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 19, στη φορολογητέα αξία δεν
περιλαµβάνονται τα ποσά που λαµβάνει ο παρέχων την υπηρεσία από τον λήπτη
των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγµατοποιεί στο όνοµα και για
λογαριασµό του λήπτη των υπηρεσιών εφόσον (α) αυτά έχουν καταχωρηθεί σε
προσωρινό λογαριασµό στα λογιστικά του βιβλία, και (β) τα οικεία παραστατικά
έχουν εκδοθεί στο όνοµα του λήπτη από τα οποία προκύπτει το πραγµατικό ποσό
των δαπανών και παραδίδονται στον λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.
4. Τα διόδια εισπράττονται έναντι χρήσεως οδικής υποδοµής και ως εκ τούτου
αποτελούν εν προκειµένω στοιχείο κόστους για την επιχείρηση που εκτελεί
εµπορευµατικές µεταφορές και η οποία έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που
επιβαρύνει το κόστος αυτό. Η περαιτέρω επίρριψη αυτού του κόστους, αποτελεί
µέρος της αντιπαροχής που οφείλεται από τον λήπτη της υπηρεσίας µεταφοράς
αγαθών και κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, υπάγεται στο φόρο µε τον
κανονικό συντελεστή.
5. Στην περίπτωση που από τη συµφωνία των µερών προκύπτει ότι ο λήπτης της
υπηρεσίας µεταφοράς αναλαµβάνει να καλύψει και το κόστος των διοδίων, η αξία
των διοδίων, χωρίς ΦΠΑ, προσαυξάνει την καθαρή αµοιβή της υπηρεσίας
µεταφοράς και στο σύνολο υπολογίζεται Φόρος Προστιθεµένης Αξίας µε τον
κανονικό συντελεστή (19%)».
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, µε την επιφύλαξη βέβαια των εξαιρέσεων που
προβλέπονται από αυτές, και εφόσον από την κατ’ ιδίαν συµφωνία προκύπτει ότι τις
επιπλέον χρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των διοδίων) τις επιβαρύνεται ο
εντολέας/πελάτης της µεταφοράς, συνάγεται ότι επί της φορτωτικής θα πρέπει να
αναγράφονται, πέραν του κοµίστρου, διακεκριµένα και εξειδικευµένα (ΣτΕ 3188/91)
όλες οι επιπλέον επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των διοδίων, χωρίς
Φ.Π.Α., και στο σύνολο θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. µε τον κανονικό συντελεστή
(19%), όπως προκύπτει από το προαναφερόµενο έγγραφο της ∆/νσης Φ.Π.Α.

91. 1112576/762/0015/31.12.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αποστολή αγαθών µέσω
επιχείρησης πρακτορείας µεταφορών και ταχυµεταφορών.
Απαντώντας στην από 21.11.2007 αίτησή σας µε την οποία µάς γνωρίζετε ότι
η επιχείρηση σας έχει ως αντικείµενο αφενός την πρακτορεία µεταφορών
(µεταφορικό γραφείο) και αφετέρου τις ταχυµεταφορές (courier) και ρωτάτε σχετικά
µε τις υποχρεώσεις σας ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων στην
περίπτωση που παραλαµβάνετε εµπορεύµατα προκειµένου να διακινηθούν µε τη
διαδικασία της ταχυµεταφοράς και για τα οποία έχετε εκδώσει τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών προς τους εντολείς σας και στη συνέχεια τα παραδίδετε σε µεταφορέα για
τη διακίνησή τους µαζί µε άλλα αγαθά που έχετε παραλάβει για απλή µεταφορά (όχι
ταχυµεταφορά), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, µε βάση τα δελτία αποστολής ή
τις ενυπόγραφες εντολές των εντολέων του (ανάλογα µε την ιδιότητα τους ως
επιτηδευµατίες ή ιδιώτες), εκδίδει για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά αποστολέα και
παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ίδιας
παραγράφου, για τη µεταφορά των αγαθών το µεταφορικό γραφείο ή ο
διαµεταφορέας, όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει
διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους
αριθµούς των δεµάτων, το είδος και την ποσότητα των µεταφερόµενων αγαθών και
τον τόπο του προορισµού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται
στον µεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής φορτωτικής.
2.
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ο
επιτηδευµατίας για την παροχή υπηρεσιών προς άλλο επιτηδευµατία εκδίδει
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον η παραλαβή των
εµπορευµάτων από την επιχείρησή σας προς ταχυµεταφορά γίνεται µε την ιδιότητα
του ταχυµεταφορέα και όχι µε αυτήν του µεταφορικού γραφείου, για την αποστολή
των εν λόγω εµπορευµάτων πρέπει να εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και όχι
φορτωτική προς τους εντολείς σας. Στη συνέχεια, όµως, κατά την παράδοση των
εµπορευµάτων στον µεταφορέα και µάλιστα άλλων για ταχυµεταφορά και άλλων για
απλή µεταφορά ενεργοποιείται πλέον η ιδιότητα του µεταφορικού γραφείου, οπότε
όλα τα εµπορεύµατα (τόσο για απλή µεταφορά όσο και για ταχυµεταφορά) πρέπει να
καταχωρούνται στην κατάσταση αποστολής αγαθών, προκειµένου ο µεταφορέας να
εκδώσει µε τη σειρά του συγκεντρωτική φορτωτική στο µεταφορικό γραφείο.
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ΑΡΘΡΟ 17- Χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων
92. 1082852/2464/∆Μ Β’ /11/12/2007
ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών.
Α. ∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Με τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 ο
υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση έναρξης των εργασιών
του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη
εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγµατοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα
πλαίσια της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε την 1070576/2627/ΠΟΛ 1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ οι δηλώσεις
του Μητρώου (έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών) καθώς και οι
συνυποβαλλόµενες δηλώσεις του άρθρου 2 συµπληρώνονται και υποβάλλονται στη
∆.Ο.Υ. εις απλούν από τον υπόχρεο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86.
Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα στοιχεία της
δήλωσης καταχωρούνται στο υποσύστηµα Μητρώου και χορηγείται στο
φορολογούµενο η αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία
της δήλωσης και λαµβάνει αύξοντα αριθµό καταχώρησης µε τον οποίο αριθµείται και
η υποβληθείσα δήλωση. Η βεβαίωση αυτή φυλάσσεται από το φορολογούµενο και
επιδεικνύεται σε οποιοδήποτε έλεγχο. Από την ηµεροµηνία έναρξης αρχίζουν και οι
φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται και σε άλλους φορείς
(Ασφαλιστικά Ταµεία, Επιµελητήρια, ∆ήµους κ.λπ.) προκειµένου να γνωστοποιηθούν
τα στοιχεία της επιχείρησης και η ηµεροµηνία έναρξής της, η οποία αποτελεί και την
αφετηρία έναρξης των υποχρεώσεών της στους φορείς αυτούς.
Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για την ορθή εφαρµογή των
φορολογικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η διόρθωση της ηµεροµηνίας έναρξης της
επιχείρησης, και πολύ περισσότερο στη συγκεκριµένη περίπτωση που αυτή
λειτουργεί περισσότερο από ένα χρόνο.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης επιχείρησης δεν
είναι αυτή της πρώτης συναλλαγής τότε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 1 του
αρ. 4 του ν. 2523/1997 όπως ισχύει.
Β. ∆/ΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) οι επιτηδευµατίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα
αυτού από την έναρξη των εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6
του άρθρου αυτού.
2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17
του Κ.Β.Σ. η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται µέχρι
τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά
περίπτωση δικαιολογητικού.
3. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της
περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας έχει
υποχρέωση να θεωρεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. πριν από κάθε
χρησιµοποίησή τους το βιβλίο εσόδων - εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης και τη
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µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων επί µηχανογραφικής τήρησης.
4. Ακόµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
Κ.Β.Σ. τα βιβλία του Κώδικα αυτού για τα οποία ορίζεται θεώρησή τους, όταν δεν
θεωρούνται πριν από την έναρξη χρησιµοποίησής τους, είναι ως να µην τηρήθηκαν
για το µέχρι τη θεώρησή τους χρονικό διάστηµα.
5. Τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
K.B.Σ. ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ενηµερώνει
τα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήµατός του µέσα στις προθεσµίες που ορίζουν
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Στο τέλος του
επόµενου µήνα εκείνου που αφορούν οι οικονοµικές πράξεις, εκτυπώνει: α) το βιβλίο
αγορών ή εσόδων - εξόδων µε δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε
ηλεκτροµαγνητικά µέσα, β) µηνιαία κατάσταση, στην οποία εµφανίζονται µόνο τα
µηνιαία αθροίσµατα των αντίστοιχων στηλών του τηρούµενου βιβλίου αγορών και
εσόδων - εξόδων.
6. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων συνάγεται ότι
στην εξεταζόµενη περίπτωση, κατά την οποία φυσικό πρόσωπο κατά το έτος 2005
πραγµατοποίησε αγορά αγαθών µε τιµολόγιο για την άσκηση ατοµικής επιχείρησης
µερικές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία δήλωσης έναρξης των εργασιών της
ατοµικής του επιχείρησης, εφόσον το τιµολόγιο αυτό, µε το οποίο πραγµατοποίησε
αγορά αγαθών, το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του
Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανάλογα αν αυτά τηρούνται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά
(δηλαδή µέχρι τη δέκατη πέµπτη -15η - ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον που
έλαβε το τιµολόγιο), τότε δεν έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα
θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε έχει υποπέσει σε
παράβαση µη τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας για το διάστηµα από την ηµεροµηνία
λήψης του τιµολογίου µέχρι το τέλος του ίδιου µήνα.
Γ. ∆1ΝΣΗ ΦΠΑ
1. Σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µπορεί να ασκηθεί
εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο κατέχει βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης
εργασιών.
2. Η διάταξη αυτή έχει ερµηνευτεί µε την 1131481/7043/ΠΟΛ.
1282/23.12.02 εγκύκλιο σύµφωνα µε την οποία η δήλωση έναρξης εργασιών πρέπει
να έχει υποβληθεί πριν από τη διενέργεια της πρώτης πράξης.
∆ικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. έχει ο υποκείµενος για τις πράξεις που
πραγµατοποίησε µετά τη δήλωση έναρξης εργασιών.
Πράξεις που τυχόν πραγµατοποίησε πριν από την υποβολή της ως άνω
δήλωσης δεν δηµιουργούν δικαίωµα έκπτωσης.
∆. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994,
ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των
ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.
2.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του
πιο πάνω νόµου ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που
τηρούν επαρκή κι ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτει
η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των
άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες
επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης
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κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως
απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Αν
προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισµό
του καθαρού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την
προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για µια τριετία από τη
σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση
αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 κυρώσεις
για τη µη σύνταξη απογραφής.
3.
Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 15 του ίδιου άρθρου και
νόµου ορίζεται, ότι οι εκπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων ενεργούνται µε
την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης.
4.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση που ατοµική
επιχείρηση η οποία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ λάβει τιµολόγια αγοράς
εµπορευµάτων από προµηθευτή της, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της
ηµεροµηνίας έναρξης εργασιών της κατά δεκαπέντε ηµέρες, αφενός µεν η
επιχείρηση από την πώληση των εν λόγω ειδών θα αποκτήσει εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου
30 του ν. 2238/1994 κι αφετέρου το κόστος πωληθέντων των ειδών αυτών θα
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.
1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό να έχει
αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης σύµφωνα µε την παρ. 15 του ίδιου άρθρου και
νόµου.
Ε. ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της εξεταζόµενης υπόθεσης θα
ληφθούν υπόψη όλες οι πιο πάνω διατάξεις και επεξηγήσεις, σε συνδυασµό µε τα
πραγµατικά δεδοµένα.
Έτσι, εφόσον έγινε έκπτωση του ΦΠΑ εισροών µε βάση τα τιµολόγια αγοράς
που λήφθηκαν πριν την έναρξη εργασιών της επιχείρησης, οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ
είναι ανακριβείς και θα καταλογισθούν από τον έλεγχο οι σχετικές διαφορές µε τους
προβλεπόµενους πρόσθετους φόρους.
Περαιτέρω, σε περίπτωση εµπρόθεσµης καταχώρησης των παραπάνω
τιµολογίων στα τηρούµενα βιβλία, κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο Κεφ. Β’ δεν
τίθεται θέµα παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Κεφ. ∆'
ως προς την φορολογία εισοδήµατος.
Σε περίπτωση όµως µη εµπρόθεσµης καταχώρησης των πιο πάνω
τιµολογίων, τότε θα καταλογισθεί παράβαση για µη τήρηση βιβλίων, όπως επίσης
στο κεφάλαιο Β' αναφέρεται και συγχρόνως θα τεθεί και θέµα κύρους των βιβλίων, το
οποίο και θα κριθεί κατά τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. άρθρο 30 Κ.Β.Σ.). Σε
τυχόν δε περίπτωση που τελικώς τα βιβλία απορριφθούν, θα εφαρµοσθούν πλέον οι
διατάξεις περί εξωλογιστικού προσδιορισµού των αποτελεσµάτων (άρθρο 30,32
ν.2238/94).
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93. 1052875/343/0015/2/8/2007
ΘΕΜΑ: Κυρώσεις λόγω µη θεώρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις
χρήσεις 2003 – 2007.
Με την από 29/5/2007 αίτησή σας και µετά τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παράσχατε, µας γνωρίζετε ότι το Μάρτιο του 2003 κάνατε έναρξη εργασιών ως
ασφαλιστικός σύµβουλος, συνεχίζετε δε έως σήµερα να ασκείτε τη δραστηριότητα
αυτή. Όµως από την έναρξη των εργασιών σας µέχρι σήµερα δεν έχετε θεωρήσει
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ζητάτε δε να σας γνωρίσουµε τι κυρώσεις πρέπει να
σας επιβληθούν εξ’ αιτίας αυτού του λόγου.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην
απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση,
αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά,
λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε
άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.

Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του

Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται µέχρι
τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά
περίπτωση δικαιολογητικού.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας έχει
υποχρέωση να θεωρεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. πριν από κάθε
χρησιµοποίησή τους το βιβλίο εσόδων – εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης και τη
µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων επί µηχανογραφικής τήρησης.
4.
Ακόµα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ.,
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του
ν. 3522/2006 και η οποία ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 39 αυτού του νόµου από
22.12.2006, ορίζεται ότι τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων
των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών,
όταν δεν ενηµερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτροµαγνητικά
µέσα κατά περίπτωση µέχρι το τέλος της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως
να µην τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.
5.
Τέλος
στην
παράγραφο
30.2
της
1016853/103/0015/ΠΟΛ
1024/15.2.2007 ερµηνευτικής εγκυκλίου του ν. 3522/2006, µε την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης
παραγράφου, αναφέρεται ότι µε τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ρητά ως µη τήρηση
βιβλίων η ενηµέρωση αυτών, όταν τηρούνται χειρόγραφα, ή η εκτύπωση ή εγγραφή
αυτών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα, όταν τηρούνται µηχανογραφικά, µετά το τέλος της
επόµενης διαχειριστικής
περιόδου.
Οι νέες αυτές διατάξεις αφορούν όλα τα βιβλία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., µε
εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και το βιβλίο
τεχνικών προδιαγραφών. Αφορούν δηλαδή το βιβλίο αγορών, το βιβλίο εσόδων –
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εξόδων, τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών ή του βιβλίου εσόδων – εξόδων
κ.λπ. Τα εν λόγω βιβλία, όταν ενηµερωθούν (επί χειρόγραφης τήρησης) ή
εκτυπωθούν (επί µηχανογραφικής τήρησης) πέραν του χρόνου ενηµέρωσής τους ή
εκτύπωσής τους αντίστοιχα και µέχρι τη λήξη της επόµενης διαχειριστικής περιόδου,
θεωρούνται ως εκπρόθεσµα ενηµερωθέντα ή εκτυπωθέντα. Όταν ενηµερωθούν ή
εκτυπωθούν πέραν της λήξης της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως
µη τηρηθέντα. Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαµβάνουν τα
βιβλία των χρήσεων που λήγουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά (πχ. χρήση 1/1 –
31/12/2006, 1/7/06 –-30/06/07). Έτσι, π.χ., τα βιβλία της χρήσης 1/1 – 31/12/2006,
εάν εκτυπωθούν πέραν των προθεσµιών εκτύπωσης που ορίζονται από το άρθρο 24
και µέχρι την 31/12/2007, θεωρούνται ως εκπρόθεσµα εκτυπωθέντα. Ενώ εάν
εκτυπωθούν µετά την 31/12/2007 ή δεν έχουν εκτυπωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία
αυτή, θεωρούνται ως µη τηρηθέντα.
6.
Από το συνδυασµό των διατάξεων που προαναφέρονται συνάγεται ότι η µη
θεώρηση και ενηµέρωση από µέρους σας βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις
χρήσεις 2003 – 2005 συνιστά µη τήρηση αυτών. Εποµένως για κάθε µία από τις
χρήσεις αυτές πρέπει να σας καταλογιστεί παράβαση για µη τήρηση βιβλίων Β’
κατηγορίας, για την οποία επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 586 ευρώ, όπως προκύπτει
από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του ν. 2523/1997. Αντίθετα η µη
θεώρηση και ενηµέρωση από µέρους σας βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις
χρήσεις 2006 και 2007, που διαπιστώθηκε εντός του έτους 2007, συνιστά µη
ενηµέρωση των βιβλίων αυτών. Συνεπώς για κάθε µία από τις χρήσεις αυτές πρέπει
να σας καταλογιστεί παράβαση για µη ενηµέρωση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
για την οποία επιβάλλεται το ίδιο ως άνω πρόστιµο.
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ΑΡΘΡΟ 18- Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των
στοιχείων
94. 1008225/63/0015/5.2.2007
ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίου από Ν.Π.∆.∆. µε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
λόγω απώλειας του πρωτότυπου φορολογικού στοιχείου.
Απαντώντας στην από 11-1-2007 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία µας από την ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε το 1742/23-1-2007 έγγραφό της µε την
οποία ερωτάτε εάν η Ιερά Μονή που είναι Ν.Π.∆.∆. µπορεί να προβεί σε εξόφληση
τιµολογίου µε φωτοαντίγραφο όταν έχει για διάφορους λόγους χαθεί το πρωτότυπο
καθώς επίσης και τι ορίζει η σχετική νοµοθεσία και ο Κ.Β.Σ. για τις περιπτώσεις
αυτές και ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Κ.Β.Σ (π.δ.
186/1992) “Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του
υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία”.
2.
Επίσης από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν παρέχεται η δυνατότητα στις
περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, η έκδοση νέου
(ταυτάριθµου ή µη).
3.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, (έγγραφό µας
1121541/1125/0015/16-11-1995),
σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων
φορολογικών στοιχείων, ο αποδέκτης αυτών δύναται να καταχωρήσει τη σχετική
συναλλαγή στα τηρούµενα βιβλία, µε βάση φωτοτυπίες των παραστατικών αυτών εκ
των στελεχών τους, µε την προϋπόθεση ότι θα φέρουν επικύρωση του εκδότη τους,
θεωρούµενα ως πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών που
απεικονίζονταν στα πρωτότυπα. ∆ιευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα χρησιµοποίησης
φωτοτυπιών λόγω απώλειας πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων, δεν αποκλείει τη
διερεύνηση των ουσιαστικών στοιχείων που αφορούν τη συναλλαγή, από την
αρµόδια φορολογική αρχή. Η ως άνω αντιµετώπιση της απώλειας των φορολογικών
στοιχείων όπως είναι αυτονόητο, αφορά τους επιτηδευµατίες τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των οποίων, όσον αφορά την τήρηση των φορολογικών τους βιβλίων
και στοιχείων, είναι το αντικείµενο των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Έχει δε σαν σκοπό την
ορθή αντιµετώπιση της εµφάνισης των συναλλαγών τους για τις ανάγκες της κύριας
φορολογίας (εισοδήµατος και Φ.Π.Α.). Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή στις
περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε βάση τα οποία
διεκδικείται πληρωµή, απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., καθόσον στις
περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία που καθορίσθηκε από την αρµόδια
∆/νση του Γ.Λ.Κ., µε τα έγγραφά της 38792/382/22-4-1987 και 108616/1111/6-111988 αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουµε για πληρέστερη ενηµέρωσή σας.
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95. 1028515/182/0015/18.5.2007
ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω
τραπεζικού λογαριασµού.
Απαντώντας στην από 19.3.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το σύννοµο της
εξόφλησης φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε οπισθογράφηση
επιταγών πελατείας σας, καθώς και αν στην εν λόγω αξία περιλαµβάνεται ή όχι το
ποσό του Φ.Π.Α., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως τέθηκαν µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 16 του
ν. 2992/2002 (έναρξη ισχύος από 1.5.2002 – εγκύκλιος
ΠΟΛ.1127/2002): «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000
ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Περαιτέρω µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1127/16-4-2002, µε την οποία
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των
προαναφερόµενων διατάξεων (παρ.1 ανωτέρω), διευκρινίστηκε ότι ως προς το είδος
και τον τύπο της δίγραµµης επιταγής, καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που
συνεπάγεται η χρήση της, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν.
5960/1933 περί επιταγών και εποµένως στην περίπτωση που, σύµφωνα µε όσα
εκθέτετε στο ερώτηµά σας, η εταιρία σας θέλει για την εξόφληση τιµολογίων
(προµηθευτών σας ή υπεργολάβων για τµηµατική εξόφληση έργων) αξίας άνω των
15.000 ευρώ ή και µικρότερης, να οπισθογραφήσει δίγραµµη µεταχρονολογηµένη ή
µη επιταγή πελατείας της, αυτό µπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο των άρθρων 37 και 38 του
ν. 5960/1933 «περί επιταγής», όσο και της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.).
Σχετικό µε τα προαναφερόµενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε στο παρόν, για την
πληρέστερη ενηµέρωσή σας.
3.
Τέλος, σχετικά µε την αξία που λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή
της εν λόγω διάταξης, σας γνωρίζουµε ότι νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της
συναλλαγής (τελικό ποσό), δεδοµένου ότι στις υπόψη διατάξεις δεν γίνεται αναφορά
στο καθαρό ποσό χωρίς τις συναλλακτικές και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις ή
χωρίς το Φ.Π.Α., όπως συµβαίνει σε άλλες διατάξεις (π.χ. επιβολή προστίµων).
Άλλωστε στις εµπορικές συναλλαγές η εξόφληση φορολογικού στοιχείου σηµαίνει
την καταβολή της τελικής αξίας αυτού, δηλαδή της αξίας της συναλλαγής µε τις
λοιπές επιβαρύνσεις, µέσα στις οποίες περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.

96. 1048432/312/0015/6.8.2007
ΘΕΜΑ: Αναγραφή κωδικών αριθµών στα φορολογικά στοιχεία.
Με την από 16.5.2007 αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας έχει ως
αντικείµενο τη χονδρική πώληση /εµπορία συστηµάτων κλιµατισµού, τα οποία
προµηθεύεται από την µητρική της εταιρεία που εδρεύει στο Βέλγιο. Σε ορισµένες
περιπτώσεις τα αγαθά ( συστήµατα κλιµατισµού / µηχανήµατα ), παραδίδονται κατ΄
εντολή της επιχείρησής σας από τον προµηθευτή σας / µητρική εταιρεία απευθείας
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στον Έλληνα - πελάτη σας. Ειδικότερα, τα αγαθά συνοδεύονται και παραδίδονται
στον πελάτη / τρίτο µε το παραστατικό του αλλοδαπού προµηθευτή. Με την
παραλαβή των αγαθών ο πελάτης - τρίτος εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, η δε
επιχείρησή σας ως αρχικός «εισαγωγέας» εκδίδει προς αυτόν το τιµολόγιο πώλησης.
Ρωτάτε δε εάν δηµιουργεί πρόβληµα από φορολογική άποψη στον πελάτη σας /
λήπτη του τιµολογίου πώλησης, το γεγονός ότι στο στοιχείο σας, πέραν της
αναγραφής των ειδών η οποία είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.,
αναγράφεται προαιρετικά και ο κωδικός του αγαθού χωρίς την αναγραφή του
αριθµού παρτίδας, δεδοµένα που αποτυπώνονται ενιαία στα παραστατικά του
αλλοδαπού προµηθευτή σας και στο δελτίο ποσοτικής παραλαβής του αγοραστή –
πελάτη σας, όπως προκύπτει από τα διαλαµβανόµενα στην υπόψη αίτησή σας. Στο
ανωτέρω ερώτηµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, η τιµολόγηση
προς τον τρίτο – πελάτη σας πρέπει να στηρίζεται στο δελτίο ποσοτικής παραλαβής
που εκδίδει και σας αποστέλλει ο τελευταίος, από τον οποίο, όπως εσείς αναφέρετε,
η παραλαβή των αγαθών γίνεται µε τον κωδικό που αναγράφεται στα παραστατικά
του αλλοδαπού προµηθευτή σας(κωδικός προϊόντος και αριθµός παρτίδας µαζί) και
εποµένως στο χρόνο της τιµολόγησης το στοιχείο αυτό (αριθµός παρτίδας) µπορεί
να είναι στη διάθεσή σας και θα µπορούσατε µε την κατάλληλη µηχανογραφική
προσαρµογή να το αναφέρετε στο τιµολόγιό σας προκειµένου να µην υφίσταται η
διαφοροποίηση του κωδικού των αγαθών που αναγράφετε στα τιµολόγια πώλησής
σας από τον κωδικό που αναγράφει στα παραστατικά του ο αλλοδαπός
προµηθευτής, η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει σύγχυση και προστριβές µε τα
φοροελεγκτικά όργανα.
Τέλος επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη
Α.Υ.Ο.ΠΟΛ 1100/4.4.1995, για να είναι σύννοµη η διακίνηση και παράδοση των
αγαθών απευθείας στον πελάτη – παραλήπτη θα πρέπει στο παραστατικό του
αλλοδαπού προµηθευτή να αναγράφονται και τα στοιχεία του.

97. 1082337/534/0015/13.9.2007
ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίου αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε επιταγή έκδοσης
τραπέζης.
Με την από 30.8.2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ατοµική επιχείρηση µε
αντικείµενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών ΤΑΞΙ, προέβη στην εξόφληση
τιµολογίου αξίας 47.000 ευρώ, που εκδόθηκε για αγορά καινούργιου Ε.∆.Χ., µε
τραπεζική επιταγή, δηλαδή µε επιταγή που εκδόθηκε από τράπεζα κατόπιν
κατάθεσης σε αυτήν του ανωτέρω ποσού από τον λήπτη του τιµολογίου. Περαιτέρω,
µας γνωρίζετε ότι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. διενεργώντας έλεγχο για την επιστροφή Φ.Π.Α.
στον ανωτέρω επιτηδευµατία, κατελόγισε στην έκθεσή της παράβαση για µη τήρηση
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (περί εξόφλησης
παραστατικών αξίας άνω των 15.000 ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού
λογαριασµού), διαβιβάζοντάς την στο τµήµα Κ.Β.Σ για την επιβολή των
προβλεποµένων προστίµων. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάτε εάν η παραπάνω
συναλλαγή συνιστά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
Επίσης, ρωτάτε πώς αντιµετωπίζεται η περίπτωση εξόφλησης τιµολογίων µε την
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κίνηση τραπεζικού λογαριασµού µέσω ηλεκτρονικής εντολής (internet banking),
εφόσον ο επιτηδευµατίας έχει στα χέρια του µια απλή εκτύπωση επιβεβαίωσης της
συγκεκριµένης συναλλαγής, χωρίς να υπάρχει σφραγίδα ή υπογραφή από τράπεζα.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν µε την παράγραφο
5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το
λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας
15.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
2.
Με την παρ. 2β της 1029423/202/ΠΟΛ 1127/0015/16.4.2002 εγκυκλίου,
µε την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη
εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση
εξόφλησης, τµηµατικής ή ολικής, από το λήπτη των φορολογικών στοιχείων µέσω
τραπεζικού λογαριασµού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει µε
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, π.χ. από τα εκδιδόµενα τραπεζικά παραστατικά ή
έγγραφα που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασµού, τα οποία διαφυλάσσονται
από τον λήπτη του στοιχείου, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(αρ. 21 παρ. 2). Επίσης, µε την παραπάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι ως προς τον
τύπο της δίγραµµης επιταγής καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που συνεπάγεται
η χρήση της εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 5960/1933 περί
επιταγών.
3.
Οι ως άνω διατάξεις θεσπίστηκαν µε σκοπό τον περιορισµό του
φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγµατικών
συναλλαγών και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (εγγραφό µας
1052203/303/0015/30.6.2005) εφαρµόζονται είτε η συναλλαγή γίνεται άµεσα από τον
οφειλέτη, είτε παρεµβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ως
µεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη.
4.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 5960/1933 περί επιταγής, “η επιταγή
εκδίδεται επί τραπεζίτου έχοντος κεφάλαια εις την διάθεσιν του εκδότου και επί
συµφωνίας, ρητής ή σιωπηράς, καθ’ ήν ο εκδότης έχει το δικαίωµα διαθέσεως των
κεφαλαίων τούτων δι΄ επιταγής”. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο του
άρθρου 6 του ως άνω νόµου, “η εξόφληση δύναται να εκθοθεί επ΄ αυτού του εκδότου
µόνον εάν πρόκειται περί επιταγής εκδιδόµενης µεταξύ διαφόρων καταστηµάτων του
αυτού εκδότου. Αλλ’ εν τη εξαιρετική ταύτη περιπτώσει απαγορεύεται η έκδοσις της
επιταγής εις τον κοµιστή.”
5.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι κατά κανόνα στην επιταγή τα
πρόσωπα του εκδότη και του πληρωτή διαφέρουν, µε την εξαίρεση της κατά
κυριολεξία “τραπεζικής” επιταγής του άρθρου 6 του ν. 5960/1933, στην οποία ο
έκδότης και ο πληρωτής ταυτίζονται και επιτρέπεται να είναι µόνο τράπεζα. Ως
γνωστόν, πρακτικά προκειµένου να εκδοθεί τέτοια επιταγή από µια τράπεζα πρέπει
είτε να χρεωθεί ο λογαριασµός του πελάτη της τράπεζας µε το αντίστοιχο ποσό και
να πιστωθεί ο ειδικός λογαριασµός που τηρείται στην τράπεζα επ’ ονόµατί της ή να
γίνει απευθείας κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο στο συγκεκριµένο αυτό
λογαριασµό της τράπεζας. Όπως δε επισηµαίνεται (Α. Κιάντου- Παµπούκη, ∆ίκαιο
Αξιογράφων, σελ. 347, εκδ. Σάκκουλα, 1997) η επιταγή εκδόσεως τραπέζης
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απαγορεύεται να εκδοθεί στον κοµιστή, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος η
επιταγή αυτή να υποκαταστήσει το χρήµα, καθώς δεδοµένου ότι οι τράπεζες είναι
φερέγγυοι οργανισµοί, οι επιταγές που εκδίδονται στον κοµιστή µεταξύ
καταστηµάτων της ίδιας τράπεζας θα µπορούσαν µε ευχέρεια να κυκλοφορούν αντί
για χρήµα.
6.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η εξόφληση τιµολογίου αξίας
άνω των 15.000 ευρώ µε επιταγή εκδόσεως τραπέζης συνιστά νόµιµο τρόπο
εξόφλησης, εντός του πλαισίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., αφού πρόκειται
για εξόφληση µέσω τραπεζικού λογαριασµού τρίτου (της τράπεζας), εφόσον ο
λήπτης του τιµολογίου διαθέτει τα απαιτούµενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα
από τα οποία προκύπτει η διενεργηθείσα τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή είτε η
χρέωση του λογαριασµού αυτού και η πίστωση του αντίστοιχου λογαριασµού της
τράπεζας, είτε η κατάθεση στον λογαριασµό της τράπεζας, από την οποία εκδίδεται η
τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ανωτέρω προσώπου, σε συνδυασµό µε
φωτοαντίγραφο αυτής
7. Τέλος, η εξόφληση παραστατικών µέσω ηλεκτρονικής εντολής (internet
banking) δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εφόσον η πραγµατοποίηση των εν
λόγω συναλλαγών αποδεικνύεται στον έλεγχο από τις εκτυπώσεις που γίνονται
αµέσως µετά τη συναλλαγή σε συνδυασµό µε τα τραπεζικά παραστατικά που
λαµβάνετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τις µεσολαβούσες τράπεζες.

98. 1050612/332/0015/24.9.2007
ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω µε τη µεσολάβηση
τρίτου.
Με την από 23.5.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι δύο πολυεθνικοί όµιλοι µε
έδρες στο εξωτερικό και αντίστοιχες θυγατρικές στην ελληνική επικράτεια έχουν
υπογράψει κεντρική συµφωνία πλαίσιο, σε παγκόσµια κλίµακα, για την παροχή
υπηρεσιών λογισµικού και µηχανογραφικής υποστήριξης από τις εταιρείες του ενός
οµίλου προς τις εταιρείες του άλλου οµίλου στα πλαίσια σχεδίου αναδιοργάνωσης και
αναβάθµισης των λειτουργιών µηχανοργάνωσης των τελευταίων. Οι θυγατρικές
εταιρείες που ανήκουν στους παραπάνω οµίλους έχουν υπογράψει σε κάθε χώρα
αντίστοιχες τοπικές συµφωνίες, που παραπέµπουν στους όρους της κεντρικής
συµφωνίας, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και ανά
εταιρεία, ένας εκ των οποίων είναι ο διακανονισµός των πληρωµών να γίνεται ή από
τη θυγατρική, λήπτη των υπηρεσιών, προς τις κεντρικές χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες του οµίλους της και στη συνέχεια από αυτές προς τις αντίστοιχες του
άλλου οµίλου, ή από τη θυγατρική, λήπτη των υπηρεσιών, προς τις κεντρικές
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες του οµίλου της αντισυµβαλλόµενης εταιρείας
παρόχου των υπηρεσιών.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε εάν είναι σύννοµο η εξόφληση των
τιµολογίων, που λαµβάνει η ελληνική θυγατρική εταιρεία λήπτης των υπηρεσιών από
την ελληνική θυγατρική πάροχο των υπηρεσιών, να γίνεται µε το ανωτέρω

- 402 -

περιγραφόµενο τρόπο, δεδοµένου ότι η αξία εκάστου των τιµολογίων θα υπερβαίνει
τις 15.000 ευρώ.
Επί του θέµατος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ.
186/92 (Κ.Β.Σ.) «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού
στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω
απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή
µε δίγραµµη επιταγή».
2.
Επισηµαίνεται δε ότι σε περίπτωση εξόφλησης µέσω τραπεζικού
λογαριασµού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει µε οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόµενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα, που
αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασµού, τα οποία επίσης πρέπει να
διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου.
3.
Η ανωτέρω διάταξη η οποία θεσπίστηκε µε σκοπό τον περιορισµό του
φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγµατικών
συναλλαγών εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση εξόφλησης τιµολογίων αξίας άνω των
15.000 € για συναλλαγές µόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας (έγγραφά µας
1043942/325/13.6.02, 1057879/418/22.7.02), είτε η εξόφληση γίνεται άµεσα από τον
οφειλέτη, είτε παρεµβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, ως
µεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη.
4.
Περαιτέρω όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά µας
1008070/92/0015/3.4.2003 και 1061360/663/0015/29.10.2003) για την εξόφληση των
συναλλαγών από λήπτες φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ, µέσω
πράκτορα (εταιρείας factoring) θα πρέπει κατά την έκδοση των δίγραµµων επιταγών
ή να αναγράφονται σ’ αυτές τα στοιχεία του πράκτορα και παράλληλα να
σηµειώνονται και τα στοιχεία του εκδότη του τιµολογίου ή να σηµειώνονται τα
στοιχεία αυτού (εκδότη του τιµολογίου) πληροφοριακά σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο στοιχείο, όπως π.χ. στις εξοφλητικές αποδείξεις που εκδίδονται µε τις
πληρωµές, προκειµένου να είναι άµεσα εφικτή η διαπίστωση, σε πιθανό φορολογικό
έλεγχο τήρησης της σχετικής υποχρέωσης.
5.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει αφενός ότι, επειδή οι εν λόγω
συναλλαγές εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.,
η εταιρεία (θυγατρική ελληνική) λήπτης των τιµολογίων υποχρεούται να τα εξοφλήσει
τµηµατικά ή ολικά µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή και
αφετέρου ότι είναι σύννοµο η εξόφληση των τιµολογίων να γίνεται µέσω τρίτου ή
τρίτων (οµίλου της λήπτριας εταιρείας και/ή οµίλου της εκδότριας εταιρείας), οι
οποίοι ενεργούν ως µεσολαβητές πληρωµών, είτε µε διαδοχικές κινήσεις τραπεζικών
λογαριασµών τόσο της πρώτης (λήπτριας), όσο και του/των µεσολαβητών (οµίλων),
είτε µε δίγραµµη επιταγή µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του
παρόντος, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 µε την προϋπόθεση ακόµη ότι η λήπτρια εταιρεία διαθέτει όλα τα
απαιτούµενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τις διαδοχικές
τραπεζικές καταθέσεις ή την εξόφληση µε δίγραµµες επιταγές, µε τις οποίες
εκπληρώνεται η σχετική υποχρέωση του λήπτη του φορολογικού στοιχείου.
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6.
Σηµειώνεται τέλος, ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν στην
περίπτωση που οι διαµεσολαβούντες όµιλοι ενεργούν όπως ακριβώς περιγράφεται
στα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο, δηλαδή ως
µεσολαβητές για τις πληρωµές της λήπτριας εταιρείας.

99. 10981898/608/0015/11/10/2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή ή µη γνωστοποίησης στη ∆.Ο.Υ. περί καταστροφής αγαθών
ή παγίων επιτηδευµατία.
Απαντώντας στο 23963/24.9.2007 έγγραφό σας σχετικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή
άλλη πράξη του υποχρέου πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία.
2.
Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της 3/1992 εγκυκλίου του
Κ.Β.Σ., µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού,
αναφέρεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία του Κώδικα αυτού πρέπει να στηρίζονται: α)
σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του, όπως π.χ. σε τιµολόγια
πώλησης, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ., β) σε δηµόσια έγγραφα, δηλαδή σε
έγγραφα τα οποία συντάσσονται κατά τους νόµιµους τύπους από δηµόσιους
υπαλλήλους ή λειτουργούς ή πρόσωπα που ασκούν δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία
και γ) σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. σε πρωτόκολλα
καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε λόγους ανώτερης βίας (π.χ. εκθέσεις
πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς) κ.λπ., τα οποία, ως
αναφερόµενα σε πραγµατικά γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.
3.
Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι τα πρωτόκολλα καταστροφής
που καταρτίζουν οι επιτηδευµατίες στην περίπτωση καταστροφής αγαθών
(εµπορευµάτων, α’ και β’ υλών, παγίων κ.λπ.) συνιστούν νόµιµα δικαιολογητικά
εγγραφής στα βιβλία του Κ.Β.Σ. Επίσης συνάγεται ότι η ζηµιά που προκύπτει από
την καταστροφή των αγαθών, ως πραγµατικό γεγονός, υπάγεται στην ελεγκτική
εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης
των διοικητικών δικαστηρίων.
Τέλος και όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης των εν λόγω πρωτοκόλλων, σας
γνωρίζουµε ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζουν κάτι σχετικό, ούτε προβλέπουν τη
συµµετοχή υπαλλήλου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. κατά την κατάρτισή τους ή την
υποχρέωση γνωστοποίησης της κατάρτισής τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
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100. 1112582/764/0015/7.12.2007
ΘΕΜΑ: Αναγραφή του επαγγέλµατος στα φορολογικά στοιχεία.
Απαντώντας στην από 22/11/2007 αίτησή σας, σχετικά µε τη δραστηριότητα
θεώρησης ξεχωριστών φορολογικών στοιχείων για κάθε δραστηριότητα που ασκείτε,
(Σχολή χορού – πώληση ενδυµάτων χορού, ηλεκτρολογικές εργασίες) επειδή
θεωρείτε ότι, η κοινή εµφάνιση τους στο ίδιο φορολογικό στοιχείο δηµιουργεί
προβλήµατα στην προβολή της επιχείρησης σας προς τους πελάτες σας, σας
γνωρίζουµε τα εξής :
Με την εγκύκλιο 3/1992 (ερµηνεία διατάξεων του π.δ. 186/1992 Κ.Β.Σ.)
διευκρινίστηκε ότι, το επάγγελµα προσδιορίζεται κατά τρόπο που να περιλαµβάνει
όλες τις δραστηριότητες του επιτηδευµατία µε σύντοµη αλλά σαφή διατύπωση.
Αν ο επιτηδευµατίας ασκεί ετερόκλητες δραστηριότητες που η κοινή εµφάνιση
αυτών στα φορολογικά στοιχεία δηµιουργεί πρόβληµα στην εµφάνιση της
επιχείρησης προς τους πελάτες της µπορεί, µετά από έγκριση του αρµόδιου
Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. να αναγράφει στα στοιχεία κάθε δραστηριότητας το επάγγελµα
που προσδιορίζει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και όχι το σύνολο των
δραστηριοτήτων του. Η έγκριση αυτή του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. µπορεί να χορηγείται
µε σχετική πράξη στο σηµείωµα θεώρησης ή κατ’ άλλον πρόσφορο τρόπο.
Ενόψει των ανωτέρω, µπορείτε να απευθυνθείτε στον αρµόδιο προϊστάµενο
∆.Ο.Υ., ο οποίος µπορεί να εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά και να εγκρίνει ή όχι,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την ξεχωριστή αναγραφή κάθε δραστηριότητας σας στα
φορολογικά σας στοιχεία.

101. 1102141/680/0015/19.12.2007
ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά
βιβλία.
Με την από 26.10.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας
παρείχατε θέτετε υπόψη µας ότι υπό την ιδιότητα του πολιτικού µηχανικού –
συγκοινωνιολόγου αναλαµβάνετε την εκπόνηση µελετών δηµοσίων έργων για
λογαριασµό δηµόσιων φορέων. Σε µία από τις πρόσφατες αναθέσεις που σας έγινε
εκ µέρους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οφείλατε, κατά νόµο και σύµφωνα µε την διακήρυξη της
µελέτης, να καταβάλετε στις ηµερήσιες εφηµερίδες που δηµοσίευσαν την διακήρυξη
αυτή τα αντίστοιχα ποσά εξόδων δηµοσίευσης, εις εξόφληση των τιµολογίων τα
οποία οι εφηµερίδες είχαν εκδώσει επί πιστώσει επ’ ονόµατι του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε µε ποιο παραστατικό θα εµφανίσετε το εν
λόγω έξοδο στα φορολογικά σας στοιχεία, δεδοµένου ότι τα σχετικά τιµολόγια έχουν
εκδοθεί στο όνοµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά
συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα
πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
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Ενόψει των ανωτέρω, επειδή για τις συναλλαγές αυτές, δηλαδή τη µεταβίβαση
δαπάνης δηµοσίευσης των διακηρύξεων δηµοπρασιών από Υπουργεία, δήµους
κ.λ.π. προς τους επιτηδευµατίες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), επ’ ονόµατι των
οποίων κατακυρώθηκαν οι δηµοπρασίες, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού
στοιχείου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία σας για
τη δαπάνη αυτή θα είναι τα δηµόσια έγγραφα που εκδίδουν τα παραπάνω
πρόσωπα, εν προκειµένω το ΥΠΕΧΩ∆Ε, βάση των διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία τους, και όχι τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς αυτά από τις εφηµερίδες
(έγγραφό µας 1060672/431/0015Β΄/13.6.1994).
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ΑΡΘΡΟ 18α- Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην
τιµολόγηση µε την Οδηγία 2001/115/Ε.Κ. του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
102. 1047131/309/0015/1.8.2007
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.
Σε απάντηση της από 7/5/2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
επιβεβαιώσουµε εάν οι διατάξεις του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992),που
αναφέρονται στην γλώσσα διατύπωσης των τιµολογίων που εκδίδονται για
συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στον τόπο αποθήκευσης των
τιµολογίων, κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των γενικών διατάξεων του
Κ.Β.Σ., που επίσης ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., τα
βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο
ελληνικό νόµισµα, εκτός αν έχει νοµίµως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ΄ άλλο τρόπο.
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 23
του άρθρου 29 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ. Α 276 ), καταργήθηκε από 22/12/2006 η
υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχοµένου των
τιµολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία πλέον
µπορούν να διατυπώνονται από τον επιτηδευµατία σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Συνεπώς, οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αφού µε τη ρύθµιση της
παραγράφου 4 του άρθρου 18α επιτρέπεται η νόµιµη τήρηση των τιµολογίων και των
λοιπών στοιχείων που επέχουν θέση τιµολογίων σε άλλη γλώσσα από την
ελληνική(αλλά και σε άλλο νόµισµα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής),
κατ’ εφαρµογή της δυνατότητας που παρέχουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 2, ενώ συγχρόνως λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις τελευταίες, οι οποίες
εξακολουθούν να ρυθµίζουν τη γλώσσα τήρησης των λοιπών
φορολογικών
στοιχείων.
3.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ., που ισχύουν
από 1.1.2004 (ν.3193/2003 - Φ.Ε.Κ. Α’ 266), παρέχεται η δυνατότητα στον
επιτηδευµατία να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης των τιµολογίων και των λοιπών
στοιχείων που επέχουν θέση τιµολογίων, επιτρέποντας τη διαφύλαξή τους και εκτός
της χώρας, τηρουµένων των προϋποθέσεων που τίθενται από τις διατάξεις αυτές.
4.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 12
του άρθρου 30 του ν. 3522/2006 -Φ.Ε.Κ. Α’ 276 (ισχύς από 22.12.2006), µετά την
λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τα στοιχεία
µπορούν να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που ορίζεται µε τις
διατάξεις της ιδίας παραγράφου (έδρα, υποκατάστηµα, αποθηκευτικός χώρος,
κ. λπ.), επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του
ιδίου Κώδικα.
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Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ειδικά για την φύλαξη των τιµολογίων και
των λοιπών στοιχείων που επέχουν θέση τιµολογίων, εφαρµογή έχουν τα ειδικότερα
οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 18α κατόπιν της ρητής επιφύλαξης του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
5.
Συνεπώς, µετά την πρόσφατη τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 21 (παρ.4 του παρόντος), δεν υφίσταται πλέον διάσταση µεταξύ των
διατάξεων που ρυθµίζουν τον τόπο φύλαξης των στοιχείων του Κ.Β.Σ. αλλά
αλληλοσυµπλήρωση αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 19- Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
103. 1107936/929/0015/4.4.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση µε αντικείµενο
δραστηριότητας την εµπορία µεταχειρισµένων αυτοκινήτων.
Απαντώντας στην από 4.12.2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 26 του
άρθρου 28 του ν.3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ΄
του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 22/12/2006 και µετά, ορίζεται ότι ο
επιτηδευµατίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και
λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου
τηρεί βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε αγαθό που
αγοράζει ή παραλαµβάνει από τρίτο για πώληση τη χρονολογία εισόδου και εξόδου,
το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου και τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του
οχήµατος.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις άλλων
νόµων αναπληρώνουν τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου αυτού, εφόσον τηρούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και είναι θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
3.
Επίσης
στην
παράγραφο
8
του
κεφαλαίου
ΙΙ
της
1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά µε το καθεστώς
φορολόγησης, από πλευράς Φ.Π.Α., της παράδοσης µεταχειρισµένων αγαθών,
αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι το ειδικό θεωρηµένο βιβλίο που τηρείται από τους
µεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) µπορεί να αναπληρωθεί από
οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., εφόσον
αναγράφονται σ΄ αυτό και τα οριζόµενα στοιχεία του πιο πάνω ειδικού βιβλίου.
4.
Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι ο επιτηδευµατίας που διατηρεί
επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και υπάγεται στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., υποχρεούται να τηρεί είτε το βιβλίο
µεταχειρισµένων αγαθών της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ., στο οποίο θα καταχωρεί, εκτός των άλλων, και τα δεδοµένα που
προβλέπονται για το ειδικό βιβλίο της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Κώδικα
Φ.Π.Α., είτε το ειδικό αυτό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρεί, εκτός των άλλων, και τα
δεδοµένα που προβλέπονται για το πιο πάνω πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ.
5.
Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 προκύπτει ότι
για την πώληση αγαθών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία ή προς το κοινό
εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) αντίστοιχα.
Επίσης, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
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1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’) ορίζεται ότι, «Οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά
λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν
φορολογικές ταµειακές µηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης
αγαθών και παροχής υπηρεσιών».
6.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1104/1995 διευκρινίστηκε ότι σε κάθε περίπτωση
λιανικής πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, που υπάγονται στο καθεστώς του
άρθρου 36α του ν. 1642/1986 (νυν άρθρο 45 του ν. 2859/2000), εκδίδεται θεωρηµένη
απόδειξη λιανικής πώλησης χειρόγραφη ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, από την
οποία προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατοµίκευση του
πωληθέντος αγαθού κ.λ.π.). Επίσης, µε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1083/2003 και
1082/2003 ορίζεται ότι οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται αφενός της θεώρησης µόνον των φορολογικών
στοιχείων αξίας, στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται σ’ αυτά
και αφετέρου της σήµανσης µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
σε περίπτωση
µηχανογραφικής έκδοσης των φορολογικών στοιχείων που καταχωρούνται στα
πρόσθετα βιβλία αντίστοιχα.
7.
Τέλος, µε την παράγραφο 13.2.3.1 της ερµηνευτικής Εγκυκλίου 3/1992,
διευκρινίσθηκε ότι, οι επιτηδευµατίες που πωλούν µεταχειρισµένα αυτοκίνητα,
µοτοσικλέτες κ.λ.π που δεν υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 36α του
ν.1642/1986 και τηρούν πρόσθετο βιβλίο που ορίζεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., δεν έχουν υποχρέωση αναγραφής
πρόσθετων στοιχείων (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του πελάτη) στις αποδείξεις
λιανικής πώλησης, τις οποίες υποχρεούνται να εκδίδουν από φ.τ.µ. ή Η/Υ.
8.
Με βάση τα προαναφερόµενα, τα προσήκοντα στοιχεία των συναλλαγών που
αναφέρονται στο σχετική αίτησή σας, έχουν ως εξής:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ι) Προς πελάτες – ιδιώτες:
Κανονικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α.: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από
φ.τ.µ. ή από Η/Υ (χωρίς σήµανση, ή µε σήµανση προαιρετικά).
Καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 45 του ν. 2859/2000: Απόδειξη λιανικής πώλησης
χειρόγραφη (αθεώρητη) ή από Η/Υ (χωρίς σήµανση, ή µε σήµανση προαιρετικά),
από την οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατοµίκευση του
πωληθέντος αυτοκινήτου κλπ).
Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των εν λόγω Α.Λ.Π. (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά)
αναγράφεται υποχρεωτικά η αξία τους και ο αύξων αριθµός τους στο πρόσθετο
βιβλίο µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής τους.
ΙΙ) Προς πελάτες – επιτηδευµατίες: Έκδοση συνενωµένου ∆ελτίου Αποστολής –
Τιµολογίου Πώλησης (θεωρηµένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε
περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση, αλλά θεωρηµένου), ή ∆.Α.
(θεωρηµένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής
έκδοσης µε σήµανση) και ακολούθως Τ.Π. (αθεώρητου σε περίπτωση χειρόγραφης
έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση) ανεξάρτητα
από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο εµπίπτουν οι πωλήσεις αυτές, µε αναγραφή
υποχρεωτικά στο πρόσθετο βιβλίο του α/α του στοιχείου και της αξίας του µέχρι το
τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής του. Τα παραπάνω Τ-∆Α ή ∆.Α.
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εκδίδονται υποχρεωτικά αθεώρητα, εφόσον ο επιτηδευµατίας εµπίπτει σε µία από τις
κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 1 περ.β΄ της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003
περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.

104. 1039425/245/0015/20/4/2007
ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων
εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων.
Απαντώντας στο από 15/3/2007 υπόµνηµα …. το οποίο διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία µας από το γραφείο του κου Υφυπουργού σχετικά µε επιστροφή
καταβληθέντος Φ.Π.Α. στους υπόψη επιτηδευµατίες και όσον αφορά τα θέµατα
αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ.1),18 (παρ.3)
και 19 (παρ.1Β) του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι τα εισιτήρια µεταφοράς
προσώπων, είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται µε τη µορφή
δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων(αντί διπλότυπων ή τριπλότυπων) για την
εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου είδους των συναλλαγών, είναι δε αθεώρητα όταν
µεταφέρονται πρόσωπα µε λεωφορεία που εκτελούν συγκοινωνίες. Το ένα από αυτά
τα αντίτυπα παραδίδεται στον επιβάτη και το άλλο παραµένει στο στέλεχος ως
δικαιολογητικό εγγραφής για την εµφάνιση του εσόδου στα τηρούµενα βιβλία από την
επιχείρηση.
2.
Στην προκειµένη περίπτωση η έκδοση των εισιτηρίων µεταφοράς
προσώπων από τους λεωφορειούχους της Μήλου κατά τρόπο διαφορετικό από τον
οριζόµενο µε τις πιο πάνω διατάξεις (µονόπτυχων και όχι δίπτυχων),συνιστά
παράβαση πληµµελούς έκδοσης αυτών. Η ανωτέρω παράβαση που δεν αναφέρεται
ρητά στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997,ως
αυτοτελής παράβαση, θεωρείται γενική παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα
γενικό, ενιαίο ανά διαχειριστική περίοδο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το πλήθος των
πράξεων ή παραλείψεων.
3.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται µεταξύ άλλων ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή, όταν ο υπόχρεος τηρεί ή εκδίδει
ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις
διατάξεις αυτού.
Κατά συνέπεια, η εν λόγω παράβαση της έκδοσης των εισιτηρίων κατά τρόπο
που αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, αποτελεί σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. κατ΄ αρχήν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και όχι ανακρίβειας αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 20- Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
105. 1090880/600/0015/17.10.2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20
του Κ.Β.Σ. από εκµεταλλευτές Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, µε το οποίο µας ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν αυτοκινητιστής-εκµεταλλευτής Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),έχει
υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ. (π. δ/γµα 186/1992), για αποζηµίωση που έλαβε κατά το έτος 2003 από
ασφαλιστική εταιρία (λόγω ζηµιάς που προκλήθηκε στο Ε.∆.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ)
και σε καταφατική περίπτωση εάν επιβάλλεται πρόστιµο για µη υποβολή στοιχείων
του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 , θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Οι
εκµεταλλευτές
Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ)
υποβάλλουν
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµηθευτών κάθε έτος, µε τις συναλλαγές
και τα δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους (περιλαµβανοµένων και
των αποζηµιώσεων), όπως όλοι οι επιτηδευµατίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
δεν τηρούν φορολογικά βιβλία, δεδοµένου ότι, βάσει των οριζοµένων στις διατάξεις
του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη ∆ιοίκηση
(Εγκύκλιος ΠΟΛ.1163/1994 κ.λπ.) δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως τέθηκαν και ισχύουν µε το
άρθρο 23 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/22-12-2006) σε περίπτωση µη υποβολής
στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., εφαρµόζεται συντελεστής βαρύτητας µε
αριθµητική τιµή τρία (3),εκτός εάν ο υπόχρεος µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής υποβάλλει
εκπρόθεσµα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά µεγέθη είναι µέχρι του ορίου
των 14.673 ευρώ, οπότε εφαρµόζεται συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) ίσος µε τη
µονάδα.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων, ο
υπόψη
αυτοκινητιστήςεκµεταλλευτής Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),µη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων του
Κ.Β.Σ., είχε υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης «προµηθευτών» για
το έτος 2003, για αποζηµίωση αξίας 1.140 ευρώ, που έλαβε από ασφαλιστική εταιρία
(λόγω ζηµιάς που προκλήθηκε στο Ε.∆.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ). Το γεγονός ότι δεν
υποβλήθηκε η ανωτέρω κατάσταση από τον υπόχρεο επιτηδευµατία (ή θα
υποβληθεί αυτή εκπρόθεσµα), συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για την
οποία επιβάλλεται το πρόστιµο, που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του
παρόντος.
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106. 1092785/616/0015/17.10.2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών για πωλήσεις
φαρµάκων σε ασφαλιστικά ταµεία.
Σε απάντηση της από 28/9/2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να
πληροφορηθείτε εάν οι πωλήσεις φαρµάκων από φαρµακεία σε ασφαλιστικά ταµεία
µέσω των ασφαλισµένων σ’ αυτά, περιλαµβάνονται στη συγκεντρωτική κατάσταση
πελατών, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Οι πωλήσεις φαρµάκων από τα φαρµακεία προς ασφαλισµένους του
∆ηµοσίου
και
λοιπών
ασφαλιστικών
ταµείων,
αποτελούν
χονδρικές
(επαναλαµβανόµενες) πωλήσεις, εφόσον τα φαρµακεία έχουν συµβληθεί µε τους
ασφαλιστικούς φορείς (Σχετ. η 758/20-7-1967 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
2.
Στο τέλος κάθε µήνα και το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα
του επόµενου µήνα, µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου
(µήνας πώλησης), εκδίδεται αθεώρητο (συγκεντρωτικό) τιµολόγιο (και όχι Τιµολόγιο
– ∆Α δεδοµένου ότι οι σχετικές πωλήσεις φαρµάκων απαλλάσσονται από την
έκδοση ∆Α, εγκύκλιοι Σ 682/52/ΠΟΛ. 54/23-2-1987 και 3/1992 παρ. 11.9.1.2β’,
έγγραφό µας 1073726/537/0015/8-7-1994), µε βάση αθεώρητες, συντασσόµενες
καταστάσεις ανά ασφαλιστικό ταµείο, που αφορά τις πωλήσεις του µήνα αυτού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92).
3.
Για τις ανωτέρω πωλήσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής
συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών από τα φαρµακεία στην οποία θα
περιλαµβάνονται ανά ασφαλιστικό ταµείο βάσει των εκδοθέντων τιµολογίων, όλες οι
κατά τα ανωτέρω πωλήσεις φαρµάκων προς αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 20 (παρ.
1α, και 3α) Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92).

107. 1082821/538/0015/20.11.2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από πιστωτικά ιδρύµατα για υπηρεσίες factoring
που παρείχαν προς επιτηδευµατίες κατά το έτος 2006.
Με την από 31.8.2007 αίτησή σας, καθώς και µε τις προφορικές διευκρινίσεις που
µας παρείχατε, µας γνωρίζετε ότι η τράπεζά σας συνάπτει µε εµπορικές επιχειρήσεις
συµβάσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) και εισπράττει για
κάθε σύµβαση τη συµφωνηθείσα προµήθεια. Για την είσπραξη της παραπάνω
αµοιβής η τράπεζά σας εκδίδει γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 16 του Κ.Β.Σ., το οποίο και παραδίδει σε κάθε πελάτη της.
Με βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε εάν για τις ανωτέρω συναλλαγές του έτους
2006 είστε υπόχρεοι στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών της
παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 (περ. α΄ και β΄) του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε το άρθρο 30
(παρ.10) του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), και οι οποίες εφαρµόζονται εν
προκειµένω, δεδοµένου ότι η έναρξη ισχύος των εν λόγω νέων διατάξεων είναι η
1.1.2007 και αφορά συναλλαγές που διενεργούνται από την ηµεροµηνία αυτή και
εφεξής (άρθρο 39 περ. θ΄ του ν.3522/2006),
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«∆εν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού:
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους
τόκους και τις προµήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές
ή από άλλους επιτηδευµατίες.
Κατ’ εξαίρεση, οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις του άρθρου
αυτού για τις προµήθειες που λαµβάνουν από επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά ή
παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,
β) οι επιτηδευµατίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κώδικα αυτού για τους τόκους και τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή
λαµβάνουν από αυτές καθώς και για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις
που χορηγούν».
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι οι προµήθειες που λαµβάνει η τράπεζά σας
για τις υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) που
προσφέρει προς τους αντισυµβαλλόµενούς της, δεν εµπίπτουν στις συναλλαγές
εκείνες που περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
προµηθευτών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Τέλος σας πληροφορούµε ότι και µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ, όπως
τέθηκαν µε το ν.3522/2006 οι εν λόγω συναλλαγές όταν διενεργούνται από τα
παραπάνω νοµικά πρόσωπα (τράπεζες) εξακολουθούν να µην συµπεριλαµβάνονται
στις καταστάσεις της παραγράφου 1 α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

108. 1110277/749/0015/22.11.2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών από
ασφαλιστικό πράκτορα.
Με την από 16.11.2007 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ασκείτε το επάγγελµα του
ασφαλιστικού πράκτορα, για το δε έτος 2006 είχατε συνεργασία και λάβατε
προµήθειες από ασφαλιστική εταιρία η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το Φεβρουάριο
του έτους 2007 και ουδέποτε µέχρι σήµερα σας εξέδωσε εκκαθάριση για τις
προαναφερθείσες προµήθειες. Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν πρέπει να
περιλάβετε τα ποσά που έχετε λάβει ως προµήθεια από την ως άνω ασφαλιστική
εταιρία στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών –προµηθευτών για τις συναλλαγές
του ηµερολογιακού έτους 2006.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 14
του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευµατίας για την παροχή
υπηρεσιών σε άλλο επιτηδευµατία εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την
ολοκλήρωση της παροχής του.
2.
Με την εγκύκλιο Α. 9934/197/ΠΟΛ 176/1977, αφού λήφθηκαν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες της παροχής υπηρεσιών των συνεργαζόµενων µε τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, παρασχέθηκε η δυνατότητα να εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
το βραδύτερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και
λοιπά δικαιώµατα που παρασχέθηκαν από αυτές κατά το προηγούµενο έτος στους
πράκτορες, παραγωγούς ασφαλίσεων και ασφαλειοµεσίτες, στις οποίες
αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό της προµήθειας. Όπως δε
επισηµαίνεται στην ίδια ως άνω εγκύκλιο, στην περίπτωση αύτη παρέλκει η έκδοση
τιµολογίων από τους δικαιούχους των προµηθειών.
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3.
Ενόψει των ανωτέρω, δεδοµένου ότι η έκδοση τιµολογίου παροχής
υπηρεσιών από ασφαλιστικό πράκτορα για προµήθειες που λαµβάνει από
ασφαλιστική εταιρία “παρέλκει” εφόσον εκδοθεί εκκαθάριση προµηθειών, και εφόσον
όπως µας γνωρίσατε µε την σχετική αίτηση σας ουδέποτε εκδόθηκε εκκαθάριση από
την ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να εκδοθεί από µέρους σας τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών προς την εν λόγω εταιρία για τις προµήθειες που λάβατε για το
ηµερολογιακό έτος 2006, το οποίο και θα συµπεριληφθεί στα στοιχεία που
υποβάλλετε για διασταύρωση µε τη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

109. 1114819/782/0015/29.11.2007
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 α του άρθρου 20
του Κ.Β.Σ. για τις επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων.
Σε απάντηση της από 11/10/2007 αίτησής σας, αναφορικά µε την αξία των
τιµολογίων που αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταάτάσεις πελατών προµηθευτών, τα οποία έχουν εκδοθεί για «αγοραπωλησίες τουριστικών πακέτων»
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες «πακέτο»,
για τις οποίες ο αποδοτέος ΦΠΑ υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 43 ν.
2859/2000 - ΦΕΚ 248 ΑΙ) οι καταστάσεις για τις συγκεκριµένες συναλλαγές
υποβάλλονται τόσο από τον παρέχοντα την υπηρεσία (τουριστικό - ταξιδιωτικό
γραφείο) όσο και από τον λήπτη αυτής επιτηδευµατία, για τη συνολική αξία που
εµφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, δηλαδή στην αξία θα είναι
ενσωµατωµένος ο ΦΠΑ (σχετ. έγγραφό µας 1093689/620/0015/2-11-2007).
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ΑΡΘΡΟ 21- Τόπος τήρησης βιβλιων και στοιχείων. Χρόνος
διαφύλαξης αυτών.
110. 1101265/667/0015/13/11/2007
ΘΕΜΑ: Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευµατία µετά τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου.
Απαντώντας στην από 22/10/2007 αίτησή σας σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε
τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι τα βιβλία, τα
στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του
επιτηδευµατία, µε εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των
λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία τηρούνται σε αυτές. Μετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά
δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου µπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό
τόπο από αυτόν που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
επιφυλασσόµενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του παρόντος
Κώδικα.
2.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µιας διαχειριστικής
περιόδου τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν αυτή τη
διαχειριστική περίοδο µπορούν να φυλάσσονται από τον υπόχρεο επιτηδευµατία σε
διαφορετικό τόπο από εκείνον στον οποίο τηρούνται, ανεξάρτητα αν αυτή η
διαχειριστική περίοδος έχει ελεγχθεί ή όχι. Περαιτέρω και επειδή οι διατάξεις αυτές
δεν ορίζουν τίποτε ως προς τον τόπο φύλαξης των εν λόγω βιβλίων κ.λπ., συνάγεται
ότι ο τόπος φύλαξής τους µπορεί να είναι οπουδήποτε, δηλαδή σε τόπο που
βρίσκεται είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.
Συνεπώς τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά ηµεδαπής Α.Ε. που
αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν λήξει µέχρι και την 30.6.2006, εφόσον
έχει λήξει η προθεσµία υποβολής των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
και αδιάφορα αν έχουν ελεγχθεί ή όχι αυτές οι δηλώσεις, δύνανται να φυλάσσονται
στο εξωτερικό και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της µητρικής της εταιρίας στη
Γερµανία.
Αυτονόητο είναι ότι όταν αυτά ζητηθούν από την ελεγκτική αρχή πρέπει να
προµισθούν στο χρόνο που θα ορισθεί από την αρχή αυτή.

111. 1066321/446/0015/9.8.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων στοιχείων
του Κ.Β.Σ.
Σε απάντηση της από 3.7.2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε το χρόνο διαφύλαξης των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων στοιχείων του
Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
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Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.
1264/6.11.2000
και
έγγραφό
µας
1011014/60/0015/5.2.1999), προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει
περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα
φορολογικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων που είχαν θεωρηθεί
µέχρι 31/12/1996 και τα οποία είχαν καταστεί άκυρα ως προς την θεώρησή τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997.
Όπως διευκρινίστηκε µε το έγγραφο µας 1059171/468/19.7.2006, η
υποχρέωση προσκόµισης των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών
στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των
χρησιµοποιούµενων στοιχείων, ,δεδοµένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν
συγκεκριµένες χρήσεις αφού δεν έχουν χρησιµοποιηθεί.
Συµπερασµατικά, ο χρόνος διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων και κατ’
επέκταση η παραγραφή του χρόνου διαφύλαξης αυτών, που ορίζεται µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. συναρτάται µε τις χρήσεις που αυτά αφορούν εµπεριέχουν και όχι µε το χρόνο θεώρησης αυτών, αφορά δηλαδή τα
χρησιµοποιηµένα στοιχεία.
Έτσι για παράδειγµα, εάν σε δελτίο αποστολής που φέρει θεώρηση το έτος 1994
έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές των χρήσεων 1994, 1995 και 1996 (οικ. έτη 1995 –
1997), ο χρόνος διαφύλαξης αυτού (µε βάση την τελευταία χρήση που εµπεριέχει,
δηλαδή το 1996), έληγε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. το 2003,
εφόσον το στέλεχος είχε όλο εξαντληθεί – χρησιµοποιηθεί (και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων περί ύπαρξης στη χρήση αυτή πλαστών, εικονικών κ,λπ. στοιχείων).
Κατά συνέπεια, η µη προσκόµιση από τον υπόχρεο, κατά την διακοπή των
εργασιών του, των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών στοιχείων, επισύρει
σε κάθε περίπτωση το πρόστιµο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5
(παρ. 8 περ. θ’) του ν. 2523/1997.
Τέλος, σηµειώνεται ότι για τον τρόπο απόδειξης-δήλωσης ότι τα θεωρηµένα
φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουµε ότι η
διαπίστωση αυτή είναι σε κάθε περίπτωση θέµα πραγµατικό, η εξέταση του οποίου
ανήκει στην αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει
ορισθεί από αυτόν, ο οποίος µπορεί να το εξετάζει µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο ( π.χ. από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο
υπόχρεος).

112. 1076918/493/0015/19.9.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων.
Σε απάντηση της από 25-7-2007 αίτησή σας, σχετικά µε το χρόνο διαφύλαξης των
αντιγράφων των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές
ταµειακές µηχανές, σας γνωρίζουµε τα εξής:
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1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 µετά την τροποποίησή τους µε τις
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι
και γενικά όλα τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδοµένα
βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που
ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών
στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόµενο από τις σχετικές φορολογικές
διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου. Τα
βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί σχετική
υπόθεση ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παράγραφο 19 του
άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία µέχρι τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής
τους µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του
ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές
κατέστησαν αµετάκλητες µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού (1412-2004) µπορούν να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος
διαφύλαξής τους, σύµφωνα µε τις νέες κοινοποιούµενες διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
3.
Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις
παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-12005, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτοµερείς διευκρινήσεις για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα φορολογικά στοιχεία
διατηρούνται ως ακολούθως:
α. Τα στοιχεία των χρήσεων µέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες
παραγράφηκε το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου ή είχε λήξει ο χρόνος
διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρµογής των νέων διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση,
µπορούν να καταστραφούν.
β. Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων 2000 και µετά
(οικον. έτη 2001 και µετά) µπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές
κατέστησαν αµετάκλητες µέχρι 14/12/2004 (µετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση
υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις
κατ΄ ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο
χρόνος διαφύλαξής τους σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά
εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές κατέστησαν αµετάκλητες µετά τη
δηµοσίευση του ν.3296/2004 (14/12/2004) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και
µετά τον έλεγχο, µέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για
επιβολή φόρου εισοδήµατος, όπως αυτός ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994).
4.
Επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο δεν
ισχύουν για τα στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή
νοθευµένα στοιχεία ή κατασχεµένα ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα
στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος
παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόµενα
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στις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 18 του Ν.3091/2002, 22 παράγραφος 3
του Ν.3212/2003 και 84 παράγραφος 5 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
5.
Τα ανωτέρω αφορούν το χρόνο διαφύλαξης όλων των φορολογικών στοιχείων
είτε αυτά είναι στελέχη χειρόγραφων στοιχείων, είτε είναι αντίγραφα αποδείξεων
λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταµειακές µηχανές.
Τονίζεται επίσης, ότι κατ΄ εφαρµογή των προϊσχυουσών αλλά και των ισχυουσών
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. τα βιβλία και τα στοιχεία των
επιτηδευµατιών διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί σχετική φορολογική
υπόθεση αυτών, ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Τέλος επισηµαίνεται ότι, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου για
επιβολή φόρου των χρήσεων 2000 (οικον. έτος 2001) και 2001 (οικον. έτος 2002)
παρατάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3513/2006 µέχρι 31-12-2008.

113. 1089639/586/0015/4.10.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων
στοιχείων για ακύρωση σε περίπτωση λύσης (διακοπής εργασιών)
υποκαταστήµατος.
Με την από 20.9.2007 αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι επιχείρηση µεταφέρει την
έδρα της από την Αθήνα στο υποκατάστηµά της στον Πειραιά. Κατά την διαδικασία
µεταφοράς της έδρας, στο τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ζητήθηκε η λύση
(διακοπή εργασιών) του υποκαταστήµατος και η προσκόµιση των αχρησιµοποίητων
στοιχείων του υποκαταστήµατος στο τµήµα Κ.Β.Σ για ακύρωση. Ρωτάτε δε εάν ορθά
ζητούνται τα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία του υποκαταστήµατος για
ακύρωση από την ∆.Ο.Υ. Σε σχέση µε το ανωτέρω ερώτηµά σας, θέτουµε υπόψη
σας τα ακόλουθα:
1. Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.
1264/6.11.2000,
έγγραφό
µας
1011014/60/0015/5.2.1999), προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει
περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα
φορολογικά στοιχεία, ( συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων που είχαν θεωρηθεί
µέχρι 31/12/1996 και τα οποία είχαν καταστεί άκυρα ως προς την θεώρησή τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997) και
όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή βιβλία. Η ακύρωση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατά
τρόπο ώστε να αποκλείεται η χρησιµοποίηση αυτών, διασφαλίζοντας έτσι κατά κύριο
λόγο τον ίδιο τον επιτηδευµατία από ενδεχόµενη παράνοµη έκδοση και χρήση
αυτών.
Επίσης, µε την εγκύκλιο Σ. 1691/32/ΠΟΛ 185/4.6.1986, τόσο στην περίπτωση
αλλαγής της επωνυµίας νοµικού προσώπου όσο και στην περίπτωση αλλαγής έδρας
από τους επιτηδευµατίες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα παρέχεται η δυνατότητα να
θεωρούνται νέα στοιχεία, αφού όµως προηγούµενα ακολουθηθεί η διαδικασία της
ακύρωσης των τυχόν υπόλοιπων θεωρηµένων στοιχείων.
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2.
Όπως διευκρινίστηκε µε το έγγραφο µας 1066321/446/0015/9.8.2007,
η υποχρέωση προσκόµισης των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών
στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των
χρησιµοποιούµενων στοιχείων, δεδοµένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν
συγκεκριµένες χρήσεις αφού δεν έχουν χρησιµοποιηθεί.
Συµπερασµατικά, ο χρόνος διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων και κατ’
επέκταση η παραγραφή του χρόνου διαφύλαξης αυτών, που ορίζεται µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. συναρτάται µε τις χρήσεις που αυτά αφορούν εµπεριέχουν και όχι µε το χρόνο θεώρησης αυτών, αφορά δηλαδή τα εξ ολοκλήρου
χρησιµοποιηµένα στοιχεία.
Κατά συνέπεια, η µη προσκόµιση από τον υπόχρεο, κατά την διακοπή των
εργασιών του, των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών στοιχείων, επισύρει
σε κάθε περίπτωση το πρόστιµο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5
(παρ. 8 περ. θ’) του ν. 2523/1997.
3.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Α.Υ.Ο.Ο
1070576/2627/∆Μ/14.7.2005 – Φ.Ε.Κ. Β΄1062 «Ανακαθορισµός διαδικασιών και
δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και διακοπής
εργασιών», τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων υποχρεούνται
να υποβάλλουν εντός τακτής προθεσµίας από την οριστική παύση των εργασιών
τους σχετική δήλωση. Πριν δε από τη σχετική καταχώριση της δήλωσης διακοπής
εργασιών στο υποσύστηµα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρηµένα
στοιχεία του Κ.Β.Σ.
4.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και στην περίπτωση διακοπής εργασιών
υποκαταστήµατος επιχείρησης (η οποία συνιστά µεταβολή και όχι διακοπή εργασιών
της επιχείρησης), εφαρµόζονται ανάλογα τα αναφερόµενα στην ΠΟΛ 194/1987 για
την ακύρωση των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών στοιχείων του
υποκαταστήµατος. Η προσκόµιση των στοιχείων αυτών για ακύρωση, µπορεί να
γίνει από τον υπόχρεο πριν την καταχώρηση της σχετικής δήλωσης διακοπής του
υποκαταστήµατος και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική διακοπή
των εργασιών της επιχείρησης. Σε περίπτωση δε µη προσκόµισής τους επιβάλλεται,
όπως προαναφέρεται το προβλεπόµενο πρόστιµο.
5.
Τέλος, σηµειώνεται ότι για τον τρόπο απόδειξης-δήλωσης ότι τα θεωρηµένα
φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουµε ότι η
διαπίστωση αυτή είναι σε κάθε περίπτωση θέµα πραγµατικό, η εξέταση του οποίου
ανήκει στην αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει
ορισθεί από αυτόν, ο οποίος µπορεί να το εξετάζει µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο (π.χ. από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο
υπόχρεος).
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ΑΡΘΡΟ 27 - Απογραφή
114. 1039651/252/0015/21.6.2007
ΘΕΜΑ: Επεξεργασία αποβλήτων ειδών
εξοπλισµού – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού

Με την παραπάνω αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι ιδρυθήκατε και λειτουργείτε ως
συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρικού εξοπλισµού κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και του
π.δ. 117/2004, στο οποίο συµµετέχουν παραγωγοί των αποβλήτων αυτών.
Ειδικότερα κατ’ εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων υποχρεούστε να συλλέγετε,
µεταφέρετε, αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή
αξιοποιείτε τα ως άνω απόβλητα (απόθεση επάνω ή µέσα στο έδαφος, π.χ.
υγειονοµική ταφή κ.λπ., έγχυση σε βάθος, π.χ. έγχυση αντλήσιµων αποβλήτων σε
φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγµατα κ.λπ., απόρριψη στερεών
αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον, εκτός από τις απορρίψεις στη θάλασσα κ.λπ.),
έναντι δε αυτών των εργασιών εισπράττετε χρηµατική εισφορά από τους
συµµετέχοντες σ’ αυτό το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Επιπλέον
στην περίπτωση που από ορισµένα απόβλητα αποµένουν υπολείµµατα
επεξεργασίας τα οποία µπορούν να πωληθούν, δύναστε να τα πουλάτε. Επειδή δεν
διαθέτετε µονάδα επεξεργασίας, συµβληθήκατε µε την…………., η οποία διαθέτει την
κατάλληλη υποδοµή και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και της αναθέσατε όλες τις ως
άνω εργασίες, συµφωνήσατε δε να της καταβάλλετε ως αµοιβή συγκεκριµένο ποσό
ανά κιλό και ανά κατηγορία επεξεργαζόµενων αποβλήτων, συνεκτιµώντας και τα
έσοδα που θα αποκτήσει αυτή από την πώληση των προαναφερόµενων
υπολειµµάτων επεξεργασίας. Σε εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης οι παραγωγοί των
ως άνω αποβλήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να σας παραδίδουν τα απόβλητα,
παραδίδουν αυτά κατ’ εντολή σας µε δελτίο αποστολής στην ως άνω εταιρία. Ενόψει
των παραπάνω ζητάτε να σας πληροφορήσουµε: α) αν πρέπει να τιµολογείτε την
εταιρία αυτή για τα απόβλητα που της παραδίδονται κατ’ εντολή σας και β) αν πρέπει
να απογράφετε τα εν λόγω απόβλητα που κατά τη λήξη της κάθε διαχειριστικής
χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων για
λογαριασµό σας.
Αναφορικά µε τα παραπάνω σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) οι επιτηδευµατίες διακρίνονται ανάλογα µε το αντικείµενο των
εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια
ή µετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισµό ή συναρµολόγηση ή
διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που
πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (µικτή δραστηριότητα).
2.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι
εφόσον βάσει διατάξεων νόµου υποχρεούστε να συλλέγετε, µεταφέρετε,
αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή αξιοποιείτε
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού (απόθεση επάνω ή µέσα
στο έδαφος, π.χ. υγειονοµική ταφή κ.λ.π.), υπάγεστε στους επιτηδευµατίες που
παρέχουν υπηρεσίες. Περαιτέρω στην περίπτωση όπου βάση σύµβασης αναθέτετε
την εκτέλεση αυτών των εργασιών στην ………… έναντι αµοιβής, τούτο δεν σηµαίνει
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ότι πουλάτε τα συγκεκριµένα απόβλητα σ’ αυτήν και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος
να εκδίδετε τιµολόγιο πώλησης προς αυτήν για τα απόβλητα που της παραδίδονται
για λογαριασµό σας (θέµα πραγµατικό).
3.
Περαιτέρω και όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, σας πληροφορούµε ότι
δεν απαιτείται να απογράφετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού
εξοπλισµού που κατά τη λήξη κάθε χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις
εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασµό σας, καθόσον αυτά δεν συνιστούν
εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία.
4.
Επίσης µε τη σχετική αίτησή σας, µας γνωρίζετε ότι, στη σύµβαση
προσχώρησης που έχει καταρτίσει η εταιρία σας σύµφωνα µε την περίπτωση α3 της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, και ειδικότερα στις παρ. 2.1. και 2.2. αυτής
προβλέπεται ότι “η χρηµατική εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις πωλήσεις εκάστου
µηνός όπως αναλυτικά αναφέρεται στις κατωτέρω παραγράφους….Ο παραγωγός
(συµµετέχουσα επιχείρηση) υποχρεούται να δηλώνει στο σύστηµα τα προϊόντα που
αυτός πώλησε κάθε µήνα το αργότερο έως το τέλος του επόµενου µήνα και να
αποδώσει στο σύστηµα της εισφορά για τα πωληθέντα στην ελληνική αγορά εντός
τριάντα ηµερών από τη λήξη του µήνα τιµολόγησης προς αυτόν υποβάλλοντας στο
σύστηµα έγγραφη δήλωση”. Περαιτέρω, στην παρ. 4.4. της ίδιας ως άνω σύµβασης
προβλέπεται ότι: “Ο παραγωγός ρητά αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά τα
αναφερόµενα στο άρθρο 2.2. της παρούσας να κοινοποιεί νοµίµως και εµπροθέσµως
στο Σύστηµα τη ∆ήλωση για τις πωληθείσες ποσότητες των προϊόντων σε τεµάχια
και κιλά προκειµένου να αποδεικνύεται το είδος και το βάρος των Η.Η.Ε. ώστε το
Σύστηµα να υπολογίζει και τιµολογεί την οφειλόµενη εισφορά της αντίστοιχης
περιόδου” και µε βάση τα προαναφερόµενα ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος
τιµολόγησης της χρηµατικής αυτής εισφοράς.
5.
Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ορίζεται ότι: “Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο εκδίδεται µε την
ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιµολόγιο
κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την
υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της
διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.”
6.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του ιδίου
ως άνω νοµοθετήµατος όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 που εκδίδονται
στο τέλος κάθε µήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούµενου µήνα.
7.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, για τις
µνηµονευόµενες στη σχετική αίτησή σας υπηρεσίες ανακύκλωσης, τα Τιµολόγια
Παροχής Υπηρεσιών εκδίδονται στο χρόνο που µε βάση τη σχετική συµφωνία
ολοκληρώνεται η υπηρεσία και εποµένως γεννάται απαίτηση αµοιβής για το χρονικό
αυτό διάστηµα που παρασχέθηκε η υπηρεσία, το οποίο στην περίπτωσή σας είναι ο
µήνας εφόσον η αµοιβή υπολογίζεται βάσει των πωλήσεων κάθε µήνα (εάν δεν
υπάρξουν πωλήσεις τότε δεν υπάρχει και υπηρεσία ούτε και αµοιβή).
Κατά συνέπεια ο χρόνος έκδοσης των υπόψη τιµολογίων είναι το τέλος κάθε
µήνα και κατά παρέκκλιση µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µε ηµεροµηνία
έκδοσης την τελευταία του προηγούµενου (παρ. 6 του παρόντος) και δεν εξαρτάται ο
χρόνος έκδοσής τους από το χρόνο γνωστοποίησης των πωλήσεων κάθε µήνα.
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8.
Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε
συνηµµένη την αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρίας, παρακαλείται για τις δικές της
ενέργειες στα θέµατα της αρµοδιότητάς της.
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ΑΡΘΡΟ 28 – Αποτίµηση στοιχείων απογραφής
115. 1037002/302/0015/14/3/2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος ενσωµάτωσης δεδοµένων υποκαταστήµατος εξωτερικού στα
βιβλία της έδρας στην ηµεδαπή.
Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994,
ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου σε ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης, είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει
στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
2.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.
2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο
φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν, ο φόρος
που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε
αυτήν και υπόκειται σε φορολογία (πρώτο εδάφιο). Το ποσό φόρου που εκπίπτει
σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο
από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα (τελευταίο
εδάφιο).
3.
Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση, που ο φόρος επί των
εισοδηµάτων ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας λόγω παροχής υπηρεσιών στην
αλλοδαπή, παρακρατείται από την ξένη εταιρία κατά την εξόφληση των τιµολογίων,
ήτοι στην επόµενη χρήση από αυτή εντός της οποίας υπήχθησαν σε φορολογία τα
υπόψη εισοδήµατα στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος εκπίπτει από τον
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της επόµενης χρήσης, υποβάλλοντας και τη σχετική
βεβαίωση του Υπουργείου Οικονοµικών της χώρας της αλλοδαπής, καθόσον οι
διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 θέτουν ως προϋπόθεση για την έκπτωση
του φόρου την αποδεδειγµένη καταβολή αυτού. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία
ο φόρος αποδόθηκε από την αλλοδαπή εταιρία µέσα στην προθεσµία υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που ορίζεται από το άρθρο 107 του ν. 2238/1994
µπορεί να γίνει έκπτωση αυτού από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονοµικού
έτους (1037755/ 10387/Β0012/2003, 1037005/10563/Β0012/4-7-2006 έγγραφά µας).
4.
Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης µε αρνητικό (ζηµιογόνο) αποτέλεσµα, ο παρακρατηθείς και αποδοθείς στην
αλλοδαπή φόρος δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαµε
επιστροφή φόρου εισοδήµατος που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994,
αφού αυτός δεν θα είχε αποδοθεί προηγουµένως στο ∆ηµόσιο (όπως συµβαίνει µε
τους παρακρατούµενους φόρους ή µε την προκαταβολή), αλλά απλή καταβολή
ποσού ισόποσου µε το φόρο αλλοδαπής προς το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, χωρίς
να προβλέπεται κάτι τέτοιο από το νόµο (1038342/10311/Β0012/2002 έγγραφό µας).
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5.
Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, διατηρεί
υποκατάστηµα στην αλλοδαπή, τα δεδοµένα του οποίου ενσωµατώνονται στα βιβλία
σας, εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.
6.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το ποσό
φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από το εν λόγω υποκατάστηµα, εκπίπτει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994,
από το συνολικό φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος για τη χρήση εντός της οποίας καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Σε
περίπτωση όµως που ο φόρος καταβληθεί στην αλλοδαπή µέσα στην προθεσµία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, το ποσό αυτού εκπίπτει από τον
φόρο που προκύπτει µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου
οικονοµικού έτους (δηλαδή της χρήσης εντός της οποίας προέκυψε το κέρδος από
την αλλοδαπή).
Επίσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί, κατά ρητή διατύπωση των
διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, το ποσό του
εκπιπτόµενου φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή να είναι µεγαλύτερο από το
ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το καθαρό κέρδος που προέκυψε
στην αλλοδαπή και ως εκ τούτου, αν η εταιρεία σας στη χρήση που πρόκειται να γίνει
ο συµψηφισµός του υπόψη φόρου εξάγει ζηµιογόνο αποτέλεσµα, ο καταβληθείς στην
αλλοδαπή αυτός φόρος δεν µπορεί να επιστραφεί, αλλά ούτε µπορεί να συµψηφισθεί
µε οφειλόµενο φόρο
που τυχόν θα προκύψει από µελλοντικές διαφορές
φορολογικού ελέγχου.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι το υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου
εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και
εξάγει τελικό αποτέλεσµα το οποίο ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία
της έδρας. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, η κατά τα πιο πάνω ενσωµάτωση
αφορά το τελικό αποτέλεσµα υποκαταστήµατος που βρίσκεται όχι µόνο στο
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
2. Περαιτέρω µε τις υποπεριπτώσεις ββ΄ και βγ΄ της περίπτωσης β΄ της
γνωµάτευσης 131/93 του Ε.ΣΥ.Λ. ορίζονται τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που το υποκατάστηµα έχει πλήρη λογιστική αυτοτέλεια και εξάγει
τελικό αποτέλεσµα καταρτίζοντας και «κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως»
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παραγράφου 4.1.202 και 4.1.402 του Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου, η ενσωµάτωση των κονδυλίων της κατάστασης αυτής του
υποκαταστήµατος στα αντίστοιχα κονδύλια της όµοιας κατάστασης του Κεντρικού
δύναται να γίνει εξωλογιστικά µε την κατάρτιση στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισµών σχεδιακού πολύστηλου πίνακα. Στην περίπτωση αυτή λογιστική
εγγραφή διενεργείται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα του υποκαταστήµατος, µε το
οποίο χρεώνεται ο λογ/σµός συνδέσµου του στον 48 (αν το τελικό αποτέλεσµα είναι
κέρδος) ή πιστώνεται (εάν είναι ζηµία), µε πίστωση ή χρέωση αντίστοιχα του
λογαριασµού 86.99 «καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως».
Τα ποσά των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού του υποκαταστήµατος
δύνανται να ενσωµατωθούν στους αντίστοιχους λογαριασµούς του Κεντρικού είτε µε
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λογιστικές εγγραφές είτε εξωλογιστικά, όπως προηγούµενα. Υπογραµµίζεται όµως
ότι εάν δεν έχει προηγηθεί από το υποκατάστηµα η δέουσα χρονική τακτοποίηση
των λογαριασµών του (δηλαδή η διενέργεια όλων των εγγραφών κλεισίµατος), τότε
η ενσωµάτωση πρέπει να γίνει µε λογιστικές εγγραφές.
3. Επίσης µε τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.
ορίζεται ότι οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιµα και τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιµώνται σε δραχµές (νυν ευρώ) µε το
ποσό που προκύπτει από τη µετατροπή του ξένου νοµίσµατος:
α) µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα της απογραφής για τις απαιτήσεις,
τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιµα, και
β) µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής ή
παραγωγής) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων του πάγιου
ενεργητικού, εκτός των µακροπροθέσµων απαιτήσεων, και των αποθεµάτων αγαθών
γενικά.
Για τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή σε
δραχµές(νυν ευρώ) κατά την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της
προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις που
ακολουθούν:
α) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή και την
αποτίµηση σε δραχµές (νυν ευρώ) των υποχρεώσεων από πιστώσεις ή δάνεια σε
ξένο νόµισµα που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων
περιουσιακών στοιχείων (αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση) καταχωρούνται σε
λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης. Η απόσβεση των διαφορών αυτών διενεργείται
ως εξής:
αα) Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, µετά από
συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών, σύµφωνα µε την πιο
κάτω υποπερίπτωση αβ', αποσβένονται ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική χρονική
διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου. Η ετήσια απόσβεση του υπόλοιπου του
λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης, κατά πίστωση ή δάνειο, είναι ίση µε το πηλίκον
της διαίρεσης του υπολοίπου του λογαριασµού αυτού κατά το τέλος της χρήσης µε
τον αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσης αυτής µέχρι την κανονική λήξη της
αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου. Χρονική περίοδος µικρότερη του δωδεκαµήνου
λογίζεται ως έτος.
Αν µεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η τµηµατική απόσβεση του χρεωστικού
υπόλοιπου του αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης αρχίζει από τη
χρήση µέσα στην οποία έληξε η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπηκε η κατασκευή
του πάγιου περιουσιακού στοιχείου για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή µέρος αυτών, τα
υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών πολυετούς απόσβεσης, που αντιστοιχούν
στο ληξιπρόθεσµο µέρος αποσβένονται στο τέλος της χρήσης µέσα στην οποία οι
αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα.
αβ) Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της
χρήσης µειώνουν τις χρεωστικές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χρεωστικές ή
αυτές υπολείπονται των πιστωτικών, κατά το όλο ή το µέρος που δεν συµψηφίζονται,
µεταφέρονται σε λογαριασµό πρόβλεψης, κατά πίστωση ή δάνειο.
Στο τέλος της χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού
πρόβλεψης κατά πίστωση ή δάνειο, συµψηφίζεται µε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του
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αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης. Στην περίπτωση που µετά το
συµψηφισµό αυτό παραµένει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό πρόβλεψης, από
το υπόλοιπο αυτό µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης
χρήσης το µέρος που αντιστοιχεί στο ποσό της πίστωσης ή του δανείου που
πληρώθηκε µέσα σ’ αυτήν.
β) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση σε δραχµές
(νυν ευρώ) των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα
καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς προβλέψεων κατά ξένο νόµισµα, µε
παραπέρα διάκριση σε προερχόµενες από βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και µεταφέρονται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς
ως εξής:
βα) Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα
χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων στο τέλος κάθε
χρήσης µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης χρήσης, τα δε
πιστωτικά σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της επόµενης χρήσης,
ββ) Όταν προέρχονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στο τέλος
κάθε χρήσης τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων
µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης χρήσης, από δε τα
πιστωτικά υπόλοιπα αυτών µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό κάθε
χρήσης το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε ξένο
νόµισµα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν µέσα στη χρήση.
Στην περίπτωση που προηγήθηκαν µερικοί συµψηφισµοί των πιστωτικών
υπολοίπων των λογαριασµών προβλέψεων µε χρεωστικές συναλλαγµατικές
διαφορές, το µέρος των πιστωτικών υπολοίπων που µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό
λογαριασµό κάθε χρήσης προσδιορίζεται κατ' αναλογία µε βάση τα αρχικά υπόλοιπα
και τα µετά τους συµψηφισµούς αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα των πιο πάνω
λογαριασµών προβλέψεων, κατά ξένο νόµισµα.
γ) Οι συναλλαγµατικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές, που προκύπτουν κατά
την αποτίµηση σε δραχµές (νυν ευρώ) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού εκτός των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, των
κάθε µορφής αποθεµάτων αγαθών και των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων
µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της χρήσης στην οποία
δηµιουργήθηκαν.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 θεωρούνται: α)
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία εξόφλησής
τους λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης και β) µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία εξόφλησής τους λήγει µετά το τέλος της
επόµενης χρήσης.
4.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα οικεία οικονοµικά δεδοµένα του
υποκαταστήµατος εξωτερικού της εταιρείας σας µε πλήρη λογιστική αυτοτέλεια,
πρέπει να αποτιµώνται σε ευρώ κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του
παρόντος, οπότε είναι ενδεχόµενο να προκύψουν συναλλαγµατικές διαφορές
(χρεωστικές ή πιστωτικές) οι οποίες µεταφέρονται στους οικείους αποτελεσµατικούς
λογαριασµούς κατά τα αναφερόµενα στην ίδια παράγραφο και ενσωµατώνονται στα
βιβλία της έδρας της εταιρίας σας µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 30 – Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και
στοιχείων
116. 1035425/245/0015/20/4/2007
ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων
εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων.
Απαντώντας στο από 15/3/2007 υπόµνηµα …. το οποίο διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία µας από το γραφείο του κου Υφυπουργού σχετικά µε επιστροφή
καταβληθέντος Φ.Π.Α. στους υπόψη επιτηδευµατίες και όσον αφορά τα θέµατα
αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ.1),18 (παρ.3) και
19 (παρ.1Β) του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι τα εισιτήρια µεταφοράς
προσώπων, είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται µε τη µορφή
δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων(αντί διπλότυπων ή τριπλότυπων) για την
εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου είδους των συναλλαγών, είναι δε αθεώρητα όταν
µεταφέρονται πρόσωπα µε λεωφορεία που εκτελούν συγκοινωνίες. Το ένα από αυτά
τα αντίτυπα παραδίδεται στον επιβάτη και το άλλο παραµένει στο στέλεχος ως
δικαιολογητικό εγγραφής για την εµφάνιση του εσόδου στα τηρούµενα βιβλία από την
επιχείρηση.
2. Στην προκειµένη περίπτωση η έκδοση των εισιτηρίων µεταφοράς
προσώπων από τους λεωφορειούχους της Μήλου κατά τρόπο διαφορετικό από τον
οριζόµενο µε τις πιο πάνω διατάξεις (µονόπτυχων και όχι δίπτυχων),συνιστά
παράβαση πληµµελούς έκδοσης αυτών. Η ανωτέρω παράβαση που δεν αναφέρεται
ρητά στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997,ως
αυτοτελής παράβαση, θεωρείται γενική παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα
γενικό, ενιαίο ανά διαχειριστική περίοδο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το πλήθος των
πράξεων ή παραλείψεων.
3. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται µεταξύ άλλων ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή, όταν ο υπόχρεος τηρεί ή εκδίδει
ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις
διατάξεις αυτού.
Κατά συνέπεια, η εν λόγω παράβαση της έκδοσης των εισιτηρίων κατά τρόπο που
αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, αποτελεί σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. κατ΄ αρχήν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και όχι ανακρίβειας αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 36 – ∆ικαιώµατα του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας
117. 1109919/946/0015/13.9.2007
ΘΕΜΑ: Έλεγχος ή µη υποβολής δήλωσης εισοδήµατος κατά τον
διενεργούµενο
αυτοέλεγχο
φορολογικών
υποχρεώσεων
των
επιτηδευµατιών που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων
στοιχείων µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.
Με την από 11.12.2006 αίτησή σας µας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας εκδίδει
αθεώρητα φορολογικά στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ
1083/2003 και ότι η κατάθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του
οικονοµικού έτους 2006 (χρήση 2005) πραγµατοποιήθηκε εκπρόθεσµα, και
συγκεκριµένα στις 10.9.2006 και όχι εντός του Μαίου του ίδιου έτους. Εν όψει των
ανωτέρω ρωτάτε εάν θεωρείται ότι η επιχείρηση εξέδιδε αθεώρητα φορολογικά
στοιχεία µετά την 1.7.2006 κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ
1083/2003, της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 κάθε νέο έτος
µετά την 31.12.2003 οι επιτηδευµατίες που εµπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης
αυτής συνεχίζουν να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία. Στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε
νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή µη
επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του
Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν µε ευθύνη τους την έκδοση στοιχείων τους
αθεώρητων. Από την πρώτη ηµέρα του έβδοµου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού
έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρµογή
έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που
εκδόθηκαν αθεώρητα από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
2.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3522/2006
(ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006) αντικαταστάθηκε η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και πλέον από 22.12.2006 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των
νέων διατάξεων) αποτελεί ρητά κώλυµα θεώρησης στοιχείων η µη υποβολή των
δηλώσεων φόρου εισοδήµατος. Όπως δε διευκρινίστηκε µε την εγκύκλιο ΠΟΛ
1066/11.4.2007, κατά την πρώτη θεώρηση στοιχείων µετά τις 22.12.2006 ο έλεγχος
της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος θα γίνεται για τα οικονοµικά
έτη 2005 και εφεξής, πλην του τρέχοντος έτους θεώρησης. Σύµφωνα µε την ίδια
εγκύκλιο, τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί του αυτοελέγχου που
πραγµατοποιεί στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε διαχειριστικού έτους ο
επιτηδευµατίας που εκδίδει αθεώρητα στοιχεία δυνάµει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ
1083/2003, δηλαδή ο επιτηδευµατίας οφείλει να ελέγξει για την αποφυγή κυρώσεων
µεταξύ άλλων, ότι έχει υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήµατος µέχρι και το
προηγούµενο οικονοµικό έτος.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η µη υποβολή της δήλωσης
φόρου εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2006 κατά την 1.7.2006 δεν συνιστά
παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασµό µε
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την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, συνεπώς δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί
έκδοσης αθεώρητων στοιχείων εν προκειµένω, δεδοµένου ότι κατά το χρόνο εκείνο
(κρίσιµος χρόνος) δεν αποτελούσε κώλυµα θεώρησης η παρ. 2 του άρθρου 36 του
Κ.Β.Σ. αλλά η παρ. 8 του άρθρου 36 του ίδιου κώδικα για τον αυτοέλεγχο εφαρµογής
της ανωτέρω απόφασης. Τέλος, επαναλαµβάνεται ότι για τους αντίστοιχους ελέγχους
που πραγµατοποιούνται µετά την 22.12.2007 εξεταστέο είναι, µεταξύ άλλων, εάν έχει
εκπληρωθεί η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος µέχρι και
το προηγούµενο οικονοµικό έτος και όχι το τρέχον.

118. 1079317/516/0015/27.9.2007
ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
κοινοπραξίας.
Απαντώντας στην από 13-8-2007 αίτησή σας µε την οποία θέτετε υπόψη µας ότι,
κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας προσκοµίσθηκαν
µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνες δηλώσεις των τριών µελών της
βεβαιωµένες από τα τµήµατα Εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και Κ.Β.Σ. της αρµόδιας
για τη φορολογία τους ∆.Ο.Υ. και περαιτέρω ερωτάτε εάν οι ως άνω υπεύθυνες
δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής των
δηλούντων καθώς επίσης και εάν η φορολογική ενηµερότητα για τα ληξιπρόθεσµα
χρέη πρέπει να έχει ηµεροµηνία του τρέχοντος µηνός της θεώρησης των
φορολογικών στοιχείων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο
οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του από
πάσης φύσης φόρους του ∆ηµοσίου από την επαγγελµατική του δραστηριότητα, από
δάνεια µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του
Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές
υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες
προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο
αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί
οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών,
κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, µόνο κατά την πρώτη
θεώρηση µετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις και τα µέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της
αστικής εταιρείας.
2.
Από τις οδηγίες της διοίκησης σχετικά µε τη θεώρηση φορολογικών
βιβλίων και στοιχείων (Εγκύκλιοι ΠΟΛ.194/1987, ΠΟΛ.1007/1990, 3/1992, Οδηγός
φορολογικών διαδικασιών), δεν προκύπτει ευθέως υποχρέωση θεώρησης του
γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια αρχή της υπεύθυνης δήλωσης, για τη
θεώρηση φορολογικών στοιχείων, πλην όµως ο αρµόδιος Προϊστάµενος ∆ΟΥ ή ο
υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, έχει το δικαίωµα να προβαίνει µε οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο στην επαλήθευση των ατοµικών στοιχείων, στις περιπτώσεις που
από πραγµατικά περιστατικά και δεδοµένα δηµιουργούνται αµφισβητήσεις ή
υπόνοιες ως προς τη γνησιότητα της υπεύθυνης δήλωσης ή τη φορολογική ύπαρξη
του δηλούντος (έγγραφό µας 1075596/902/0015/1-10-2003).
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3.
Σχετικά µε την έρευνα περί των ληξιπρόθεσµων και απαιτητών
υποχρεώσεων προκειµένου να θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία, θέτουµε υπόψη
σας ότι επειδή τα χρέη της παραγράφου 8α του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. καθίστανται
ληξιπρόθεσµα στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις ΚΕ∆Ε ν.δ.356/74, η φορολογική
ενηµερότητα για τη θεώρηση των στοιχείων µε βάση τις διατάξεις αυτές πρέπει να
φέρει ηµεροµηνία του τρέχοντος µηνός της θεώρησής τους.
4. Τέλος σας γνωρίζουµε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992) και τις
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και
από τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σχετικά µε τη διαδικασία της θεώρησης των
βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευµατιών δεν προκύπτει υποχρέωση αυτών να
προσκοµίζουν στη ∆.Ο.Υ. κατά την πρώτη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, αλλά
ούτε και για τις επόµενες θεωρήσεις αυτών, υπεύθυνη δήλωση για τη µη ύπαρξη
παραστατικών προς καταχώρηση.

119. 1078935/513/0015/8.10.2007
ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευµατίες κατ’
εφαρµογή της αριθµ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε διευκρινίσεις
σχετικά µε τον καταλογισµό κυρώσεων-παραβάσεων κατ’ εφαρµογή της αριθµ.
1059817/458/ΠΟΛ.1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου σε ελεγχόµενη επιχείρηση που
εντάσσεται στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 , και περαιτέρω διατυπώνετε
τις απόψεις σας περί του «άδικου χαρακτήρα» της επιβολής των ως άνω κυρώσεων
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με την 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε
υπόµνηση του νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος
2004 σχετικά µε τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που εντάσσονται στο µέτρο
έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο
µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), όσον αφορά την
εκπλήρωση των φορολογικών τους µόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται µε τις
διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και τις ενέργειες των
∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων αυτών, από
τους ανωτέρω επιτηδευµατίες.
Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και
της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον αυτοέλεγχο
των επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο
τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει µετά την
31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο τρόπο το αργότερο µέχρι
το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία συνέπεια. Εφόσον δεν
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο προαναφερόµενο «χαριστικό»
διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και µετά την 1η του έβδοµου µήνα,
θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός εφαρµογής των σχετικών
αποφάσεων µε συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
2.
Περαιτέρω, στις φορολογικές υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύννοµη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/03) είτε µε τη χρήση
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ΕΑΦ∆ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/03), περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και η υποβολή στη ∆.Ο.Υ.
δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου.
Όπως σας είναι άλλωστε γνωστό, στο ίδιο µέτρο του ελέγχου των υποχρεώσεων
της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι επιτηδευµατίες που
θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), οι οποίοι µάλιστα
ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα
Επιµελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση µη δυνάµενοι να
θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς.
Στην περίπτωση δε που δεν θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία λόγω ύπαρξης χρεών
ή µη υποβολής δηλώσεων (όπως π.χ. εκκαθαριστική Φ.Π.Α.) και οι υπόψη
επιτηδευµατίες εκδώσουν αθεώρητα στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος τους οι
κυρώσεις για έκδοση αθεώρητων στοιχείων (αυτοτελείς παραβάσεις), χωρίς να είναι
δυνατός ο µη καταλογισµός της παράβασης εάν το δηλώσουν στη ∆.Ο.Υ. πριν τον
έλεγχο ή η µείωση του προστίµου (µετάταξη στις γενικές παραβάσεις) εάν έχουν
καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά στα βιβλία τους πριν τον έλεγχο, δεδοµένου ότι όπως
έχει γίνει δεκτό, στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται η προϋπόθεση της
παραδροµής (Έγγ. 1062927/19/0015/29.7.2002, 10400676/111/0015/19.4.2006).
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, το πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για την
επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση
της παράβασης και ουσιαστικά αποβλέπει στον έµµεσο πειθαναγκασµό των
υπόχρεων για την µελλοντική συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (ερµηνευτική εγκύκλιος 3/1992, Άρθρο 32.0).
3.
Από τα προαναφερόµενα είναι προφανές ότι η επιβολή των προστίµων
σε βάρος των επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1083/2003 και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003, για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων
χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, (παράγραφος 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.), είναι απόλυτα σύµφωνη µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 8α’ του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
Συµπερασµατικά, µε την εγκύκλιο 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 έγινε
υπόµνηση του νοµοθετικού πλαισίου που ήδη ισχύει τόσο για τον αυτοέλεγχο των
επιτηδευµατιών που εντάσσονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις
ενέργειες των ∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων
αυτών από τους ανωτέρω επιτηδευµατίες, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο
1 του παρόντος εγγράφου, όσο και για τον καταλογισµό των διαπιστούµενων
παραβάσεων και το ύψος του επιβλητέου προστίµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
4.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εν
προκειµένω οι κυρώσεις – πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
«περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων» τυγχάνουν εφαρµογής για τις ανάγκες του
ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών κατ’ εφαρµογή της
1059817/458/ΠΟΛ1088/0015/27-6-2006 εγκυκλίου από την πρώτη ηµέρα του
έβδοµου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά, και κατά συνέπεια στην περίπτωσή σας εφόσον όπως
αναφέρετε στη σχετική αίτηση κατά την 1/7/2004 δεν υπήρχε κώλυµα θεώρησης
στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (ζήτηµα σε
κάθε περίπτωση πραγµατικό) αλλά το κώλυµα αυτό υπήρχε κατά την 1/7/2005, οι
προαναφερόµενες διατάξεις τυγχάνουν εφαρµογής από 1/7/2005 και µετά.
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120. 1109531/692/0015/15.11.2007
ΘΕΜΑ: Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ – Επίδραση στην έκδοση
αθεωρήτων στοιχείων.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε ευνοϊκότερη
αντιµετώπιση της παράβασης που διαπιστώθηκε σε βάρος σας (µη υποβολή
µηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2004) στα πλαίσια ελέγχου των
προϋποθέσεων υπαγωγής σας στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και για
τους λόγους που επικαλείσθε σ’ αυτήν σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) ο προϊστάµενος της
∆ΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος µεταξύ των άλλων δεν
έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε
παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε
αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήµατος.
Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννοµη
έκδοση των στοιχείων είτε αθεωρήτων (ΠΟΛ. 1083/03) είτε µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ
(ΠΟΛ. 1082/03).
Εξάλλου όπως προφανώς σας είναι ήδη γνωστό, στο ίδιο µέτρο του ελέγχου των
υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι
επιτηδευµατίες που θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος),
οι οποίοι µάλιστα ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους
προς τα Επιµελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση µη δυνάµενοι να
θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς.
Στην περίπτωση δε που δεν θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία λόγω ύπαρξης χρεών
ή µη υποβολής δηλώσεων (όπως π.χ. εκκαθαριστική Φ.Π.Α.) και οι υπόψη
επιτηδευµατίες εκδώσουν αθεώρητα στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος τους οι
κυρώσεις για έκδοση αθεώρητων στοιχείων (αυτοτελείς παραβάσεις), χωρίς να είναι
δυνατός ο µη καταλογισµός της παράβασης εάν το δηλώσουν στη ∆.Ο.Υ. πριν τον
έλεγχο ή η µείωση του προστίµου (µετάταξη στις γενικές παραβάσεις) εάν έχουν
καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά στα βιβλία τους πριν τον έλεγχο, δεδοµένου ότι στις
περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται η προϋπόθεση της παραδροµής.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, το πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για την
επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση
της παράβασης (ερµηνευτική εγκύκλιος 3/1992, Άρθρο 32.0).
Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι το αίτηµά σας για ευνοϊκότερη
αντιµετώπιση των παραβάσεων που σας έχουν επιβληθεί, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του Κ.Β.Σ., για το οποίο απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, δεν είναι δυνατόν
να ικανοποιηθεί, δεδοµένου ότι θα συνιστούσε άνιση µεταχείριση αφενός σε σχέση
µε τους επιτηδευµατίες που θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. και αφετέρου
σε σχέση µε τους επιτηδευµατίες που υπάγονται στις προαναφερόµενες αποφάσεις,
σε βάρος των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί από τις ∆.Ο.Υ. οι προβλεπόµενες
κυρώσεις.
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121. 114813/780/0015/28.11.2007
ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης απόφασης επιβολής
προστίµου, για νοµική πληµµέλεια.
Με το 13190/15.10.2007 έγγραφο της ….. ∆.Ο.Υ. Αθηνών, το οποίο µας
διαβιβάστηκε µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και της ∆ιεύθυνσης
Ελέγχου και το οποίο αφορά θέµα επανάληψης διαδικασίας λόγω ακύρωσης
απόφασης επιβολής προστίµου για νοµική πληµµέλεια και ειδικότερα για µη σύνταξη
έκθεσης κατάσχεσης αλλά απόδειξης παραλαβής, κατά παράβαση των διατάξεων
των παραγράφων 4και 5 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), στην περίπτωση
κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευµατία προς έλεγχο ερωτάται: ο) εάν η
άνωτέρω νοµική πληµµέλεια θεραπεύεται µε την αντικατάσταση της απόδειξης
παραλαβής από έκθεση κατάσχεσης η οποία συντάσσεται από άλλο υπάλληλο, σε
µεταγενέστερο χρόνο και όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά στη ∆.Ο.Υ., β) εάν
επιτρέπεται δεύτερη επανάληψη διαδικασίας µετά την απόρριψη της πρώτης για
τοτ.ις ίδιους λόγους και γ) εάν είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας σε
περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει διακοπή εργασιών µε ηµεροµηνία 1.5.2004.
Επί των θεµάτων, λοιπόν, αυτών σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με την εγκύκλιό µας 1081774/638/0015/18.9.2006 (η οποία επισυνάπτεται),
έχουν παρασχεθεί οδηγίες για τη διενέργεια επανάληψης διαδικασίας στην
περίπτωση ακύρωσης απόφασης επιβολής προστίµου λόγω µη σύνταξης έκθεσης
κατάσχεσης βιβλίων κ.λ.π., αφού λήφθηκε υπόψη σχετική νοµολογία του Σ.Τ.Ε. και η
άποψη του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Φορολογίας. Όπως προκύπτει από την
ανωτέρω εγκύκλιο, η επανάληψη της διαδικασίας πραγµατοποιείται στην έδρα της
επιχείρησης µε πραγµατική παράδοση και εκ νέου κατάσχεση των βιβλίων και
στοιχείων, οπότε και συντάσσεται η σχετική έκθεση στο χρόνο αυτό. Περαιτέρω, η
επανάληψη της διαδικασίας δεν απαιτείται να διενεργείται από τους ίδιους
υπαλλήλους που είχαν διενεργήσει την αρχική κατάσχεση των βιβλίων και στοιχείων.
Εξάλλου, εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση που ακυρώνει την πράξη
προστίµου λόγω νοµικής πληµµέλειας είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας
απαλλαγµένη από τη νοµική πληµµέλεια, χωρίς να τίθεται περιορισµός ως προς το
πλήθος των επαναλήψεων που τυχόν διενεργηθούν.
Τέλος, σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή εργασιών ατοµικής επιχείρησης η
διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί στην κατοικία του φορολογούµενου- πρώην
επιτηδευµατία ή στην τελευταία έδρα της επιχείρησης (τελευταία γνωστή διεύθυνση
έδρας) εφόσον δεν είναι γνωστή η διεύθυνση κατοικίας, και σε περίπτωση που
παραστεί ανάγκη θα ακολουθηθεί η διαδικασία περί θυροκόλλησης που αναφέρεται
στην ανωτέρω εγκύκλιο.

122. 1119378/826/0015/13.12.2007
ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευµατίες κατ’
εφαρµογή της αριθ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.
Σε απάντηση του από 30/10/2007 εγγράφου σας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία
µας µε το αριθ. 1106192/5263/∆Ε-Β/23-11-2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου,
µε το οποίο διατυπώνετε τη δυσαρέσκεια φορολογουµένων για τα πρόστιµα που
επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων που εντάσσονται στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο.
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ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003 κατ’ εφαρµογή της αριθ. 1059817/458/ΠΟΛ.
1088/0015/27-6-2006 εγκυκλίου σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με την 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε απλώς
υπόµνηση του νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος
2004 (τρίτο έτος εφαρµογής) σχετικά µε τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που
εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1083/2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους µόνον
υποχρεώσεων που καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) και τις ενέργειες των ∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή
µη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευµατίες.
Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και
της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον αυτοέλεγχο
των επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο
τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει µετά την
31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο τρόπο το αργότερο µέχρι
το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία συνέπεια. Εφόσον δεν
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο προαναφερόµενο «χαριστικό»
διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και µετά την 1η του έβδοµου µήνα,
θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός εφαρµογής των σχετικών
αποφάσεων µε συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών για τις οποίες δεν
µπορεί να γίνει λόγος «άγνοιάς» τους, αφού όπως προαναφέρθηκε έχουν εφαρµογή
ήδη από το 2004, στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους
υπόχρεους, στη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήµατος
και του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων (κατάργηση υποβολής της
επαναληπτικής κατάστασης της ΠΟΛ. 1166/2002 το πρώτο εικοσαήµερο κάθε νέου
διαχειριστικού έτους – µείωση επισκέψεων στις ∆.Ο.Υ.) και κυρίως στη συνέχιση
διασφάλισης της είσπραξης των χρεών και του ελέγχου υποβολής των δηλώσεων εν
γένει, µέτρο, την αναγκαιότητα του οποίου πιστεύουµε ότι κατανοείτε.
2.
Περαιτέρω, στις φορολογικές υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύννοµη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/03) είτε µε τη χρήση
ΕΑΦ∆ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/03), περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και η υποβολή στη ∆.Ο.Υ.
δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου.
Όπως σας είναι άλλωστε γνωστό, στο ίδιο µέτρο του ελέγχου των υποχρεώσεων
της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι επιτηδευµατίες που
θεωρούν τα στοιχεία τους µέσω των ∆.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), οι οποίοι µάλιστα
ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα
Επιµελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση µη δυνάµενοι να
θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς, κατ’ ουσίαν δηλαδή µη δυνάµενοι να
συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις
υποχρεώσεις τους αυτές τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Είναι εποµένως σαφές ότι οι επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο
έκδοσης στοιχείων µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ.
1083/2003, τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των σχετικών
υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τους ίδιους µόνο για τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις, µία φορά ανά διαχειριστική περίοδο και µάλιστα
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ετεροχρονισµένα (µετά την πάροδο πέντε µηνών) ενώ συγχρόνως τους παρέχεται
επιπλέον διάστηµα ενός µηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό, η έκδοση αθεώρητων
φορολογικών στοιχείων λόγω ύπαρξης κωλυµµάτων θεώρησης (µη υποβολή
δηλώσεων, ληξιπρόθεσµα χρέη) δεν θεωρείται έκδοση εκ παραδροµής και ως εκ
τούτου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Εγγ. 1062927/19/0015/29.7.2002,
10400676/111/0015/19.4.2006).
Περαιτέρω και όσον αφορά τον καταλογισµό των προστίµων, διευκρινίζεται ότι το
πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη
δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερµηνευτική εγκύκλιος
3/1992, Άρθρο 32.0).
3.
Συµπερασµατικά,
µε
την
εγκύκλιο
1059817/458/ΠΟΛ.
1088/0015/27.6.2006 έγινε υπόµνηση του νοµοθετικού πλαισίου που ήδη ισχύει
τόσο για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών που εντάσσονται στις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις και τις ενέργειες των ∆.Ο.Υ. για την διαπίστωση της
εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων αυτών από τους ανωτέρω επιτηδευµατίες,
όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος εγγράφου, όσο και για τον
καταλογισµό των διαπιστούµενων παραβάσεων και το ύψος του επιβλητέου
προστίµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
4.
Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό, ότι η ρύθµιση για τον
αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών, στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για
τους υπόχρεους, στη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού
συστήµατος και του αντιπαραγωγικού χρόνου των υπόχρεων (µη προσέλευση στη
∆.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιχειρήσεων) και βέβαια στη συνέχιση της είσπραξης των
χρεών και του ελέγχου υποβολής δηλώσεων εν γένει, µέτρο, την αναγκαιότητα του
οποίου πιστεύουµε ότι κατανοούν όλοι. Ως εκ τούτου τυχόν διαφορετική
αντιµετώπιση για τους συγκεκριµένους επιτηδευµατίες, πέραν του ότι στερείται
νοµικού ερείσµατος, θα συνιστούσε αντισυνταγµατική και άνιση µεταχείριση των
φορολογουµένων.

123. 1102079/679/0015/17.12.2007
ΘΕΜΑ: Επιβολή ή µη προστίµου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών
στοιχείων», κατ’ εφαρµογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε την
άρση των συνεπειών – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε βάρος της επιχείρησής
σας λόγω µη εµπρόθεσµης υποβολής ΦΜΑΠ, στα πλαίσια ελέγχου των
προϋποθέσεων υπαγωγής σας στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο
Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του
από πάσης φύσης φόρους του ∆ηµοσίου από την επαγγελµατική του δραστηριότητα,
από δάνεια µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τέλη
ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, όταν το
σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι
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χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των
ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα
συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
β) δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης
οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από
οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου εισοδήµατος
(οικονοµικά έτη 2005 και εφεξής).
Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύννοµη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/2003 - παράγραφος
7.β) είτε µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (ΠΟΛ. 1082/2003 - παράγραφος 6.ε.).
2. Ενόψει των προαναφερόµενων η υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ
( άµεσος
φόρος), δεν εµπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του
άρθρου 36 και κατά συνέπεια στην περίπτωση µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης
αυτής (µη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβολή) δεν µπορεί να γίνει λόγος για µη
τήρηση των προϋποθέσεων σύννοµης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων
επιχείρησης µε βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1083/2003, δηλαδή έκδοσής τους ως αθεώρητων.
Αντίθετα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36,
εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται ληξιπρόθεσµα
και απαιτητά χρέη από ΦΜΑΠ άνω του προβλεπόµενου ορίου, εφόσον τα ακίνητα
από τα οποία προέκυψε ο φόρος ανήκουν σε ελεγχόµενη επιχείρηση που εκδίδει τα
φορολογικά της στοιχεία µε βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και βέβαια τα χρέη αυτά εξακολουθούν να υφίστανται
από την 1η του έβδοµου µήνα και µετά.
3. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν είχε υποβάλλει
δήλωση ΦΜΑΠ, δεν υφίσταται παράβαση σε βάρος της όσον αφορά την τήρηση
των προϋποθέσεων έκδοσης των στοιχείων της κατ’ εφαρµογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1082/2003.

124. 1106082/715/0015/20.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσµη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Επίδραση
στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν είναι ουσιαστικά ορθή η παράβαση που καταλογίστηκε σε βάρος
σας λόγω εκπρόθεσµης υποβολής µηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στα
πλαίσια ελέγχου των φορολογικών σας υποχρεώσεων κατ’ εφαρµογή της εγκυκλίου
1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 ( έλεγχος προϋποθέσεων υπαγωγής στις
διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003), θέτουµε υπόψη σας
τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 8 περίπτωση β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο
οποίος µεταξύ άλλων δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις
απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους,
εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου
εισοδήµατος (οικονοµικά έτη 2005 και εφεξής).
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Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύννοµη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/2003 - παράγραφος
7.β) είτε µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (ΠΟΛ. 1082/2003 - παράγραφος 6.ε.) µετά την 1η
του έβδοµου µήνα κάθε διαχειριστικού έτους.
2. Ενόψει των ανωτέρω ο έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικής,
εκκαθαριστικής) εµπίπτει στις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 36 και κατά
συνέπεια στην περίπτωση µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής (µη υποβολή ή
εκπρόθεσµη υποβολή) υφίσταται παράβαση για µη τήρηση των προϋποθέσεων
σύννοµης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων επιχείρησης µε βάση τις διατάξεις
των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, δηλαδή
λογιζοµένων ως έκδοση αθεώρητων.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι το πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για την
επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση
της παράβασης (ερµηνευτική εγκύκλιος 3/1992, Άρθρο 32.0).
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Άρθρο 5 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179)
125. 1105098/892/0015/2.2.2007
ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/97,
από 1ης Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε
θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια, που προβλέπονται από τις
διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρηµένα
καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις οποίες εκδίδουν όσοι τηρούν
πρόσθετα βιβλία των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ.,
εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1996 και δεν
χρησιµοποιηθούν έως και την 31η ∆εκεµβρίου1997. Τα ως άνω, ισχύουν και για κάθε
βιβλίο ή στοιχείο, που προέρχεται από συνένωση ή συγχώνευση µε τα προηγούµενα
φορολογικά στοιχεία. Η έκδοση δηλαδή των ως άνω στοιχείων µετά την 1.1.1998
λογίζεται ως έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.
2.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 5 του
άρθρου 5 του Ν. 2523/97, κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο για αθεώρητα
φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί
από παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εµπρόθεσµα και δηλώθηκε
εγγράφως από τον υπόχρεο στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή παράλειψη
αυτή πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3.
Τέλος, όπως έχει διευκρινισθεί στην παρ. 33.7 της 3/24-11-92
ερµηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των
αντισυµβαλλοµένων (ληπτών) που παρέλαβαν αθεώρητα τιµολόγια ή άλλα
φορολογικά στοιχεία για πραγµατική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρηµένα, µε
την προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούµενα βιβλία από
αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.
4.
Ενόψει των ανωτέρω η λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ή
στοιχείων που η θεώρησή τους κατέστη άκυρος από 1/1/98, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 2515/97, εφόσον είναι ακριβή και εµφανίζουν
πραγµατική επαγγελµατική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί εµπροθέσµως στα
τηρούµενα βιβλία, δεν επισύρει κυρώσεις από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε
βάρος του λήπτη αυτών τηρουµένης της προαναφερθείσας προϋπόθεσης (έγγραφά
µας 1036455/305/0015/8.5.1998, 1054613/354/0015/15.5.1998).

126. 1092857/748/0015/15.3.2008
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου
στοιχεία.

(ΤΑΞΙ)-Εκδιδόµενα

φορολογικά

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και αναφορικά µε το
ερώτηµα που άπτεται της αρµοδιότητας µας και σχετίζεται µε την επιβολή ή µη
προστίµου ισόποσου της συναλλαγής(εφόσον η αξία αυτής είναι µεγαλύτερη των
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880€) σε περίπτωση µεταβίβασης κυριότητας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),συναλλαγή
για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο αξίας, ούτε συντάχθηκε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Στην περίπτωση µεταβίβασης επιβατικού ∆.Χ αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, µε
την άδεια ή χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευµατίας φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι κατωτέρω περιπτώσεις
ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που
τυχόν απορρέουν από λοιπές µη φορολογικές διατάξεις, όπως το ν.δ. 1146/72:
α) Έκδοση τιµολογίου- δελτίου αποστολής (θεωρηµένου), µε το οποίο καλύπτεται
τόσο η µεταβίβαση του αυτοκινήτου, όσο και η µεταβίβαση της άδειας ή µόνο του
αυτοκινήτου κατά περίπτωση, εφόσον αγοραστής είναι επιτηδευµατίας,
β) απόδειξη λιανικής πώλησης, µε την οποία καλύπτεται η µεταβίβαση µόνο του
αυτοκινήτου, εφόσον αγοραστής είναι ιδιώτης,
γ) έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση µεταβίβασης µόνο του
δικαιώµατος άδειας ∆.Χ. αυτοκινήτου, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται
και η µεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώµατος,
δ) εναλλακτικά, στην περίπτωση µεταβίβασης του αυτοκινήτου µαζί µε την άδεια ή
µεµονωµένα, δύναται να συνταχθεί συµβολαιογραφικό έγγραφο (ενώπιον
συµβολαιογράφου).
2.
Καθόσον αφορά ειδικότερα την επιβολή προστίµου Κ.Β.Σ. για τη µη έκδοση
φορολογικού στοιχείου κατά τη µεταβίβαση Ε.∆.Χ. - ΤΑΞΙ, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
α)Μία των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν προκειµένου να
επιβληθεί πρόστιµο ισόποσο της συναλλαγής, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθ. 5
του ν. 2523/1997, σε περίπτωση διαπίστωσης µη έκδοσης στοιχείου, είναι και η
προϋπόθεση η παράβαση να έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής ή
µέρους αυτής, δηλαδή να µην έχει πραγµατοποιηθεί η εµφάνιση – απεικόνισή της
κατά το χρόνο του ελέγχου στα οριζόµενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία ή βιβλία, κατά
περίπτωση, της πραγµατικότητας (συναλλαγής), ανεξάρτητα εάν η απόκρυψη αυτής
συνεπάγεται ή όχι και απόκρυψη φορολογητέου εσόδου.
β)Κατά συνέπεια, το ύψος του επιβλητέου προστίµου για µη έκδοση
φορολογικών στοιχείων, συναρτάται µε τη θέση περί εµφάνισης ή όχι της
συναλλαγής είτε σε φορολογικά στοιχεία, είτε απευθείας σε φορολογικά βιβλία, για
τους υπόχρεους σε τήρησή τους.
3.
Περαιτέρω,η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος µε το αριθµ.37/8-2-2007
σηµείωµά της µας γνώρισε τα ακόλουθα:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του
ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε κάθε µεταβίβαση αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης ,από
επαχθή αιτία, περιλαµβανοµένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη µεταβίβαση
καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου αφενός για τη µεταβίβαση της άδειας
κυκλοφορίας αφετέρου για τη µεταβίβαση του οχήµατος αυτοκινήτου ως πάγιου
στοιχείου της επιχείρησης.
∆ηλαδή, αν το µεταβιβαζόµενο όχηµα είναι φορτηγό, λεωφορείο ή ταξί
υπάγεται πάντα σε φορολογία σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, γιατί το όχηµα
αυτό αποτελεί στοιχείο της επιχειρήσεως εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί µονό για
τις ανάγκες αυτής και όχι για προσωπική χρήση.».
Επιπλέον, όπως µας γνωρίσατε µε το αριθµ.16939/27-11-2006 έγγραφό σας,
ο πωλητής, στην προκειµένη περίπτωση, υπέβαλε στη ∆.Ο.Υ. ……..δήλωση
υπεραξίας, µε βάση τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998,
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για την πώληση ποσοστού 25% του ως άνω Ε∆Χ –ΤΑΞΙ και κατέβαλε το εφάπαξ
πάγιο ποσό φόρου που απαιτείται για υπεραξία άδειας και οχήµατος.
4.
Ενόψει των προαναφεροµένων και εφόσον διερευνηθεί εάν ο εκµεταλλευτής
του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ κατά το χρόνο µεταβίβασης δεν είχε υπαχθεί στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και εποµένως δεν είχε υποχρέωση να τηρήσει βιβλία,
καθώς επίσης εάν είχε υποβάλει δήλωση υπεραξίας και κατέβαλε το σχετικό εφάπαξ
ποσό φόρου, στην οποία εµφανίζονται οι αντισυµβαλλόµενοι και το γεγονός της
αγοροπωλησίας, φρονούµε ότι δεν στοιχειοθετείται απόκρυψη συναλλαγής.
Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη µη
έκδοση φορολογικού στοιχείου κατά τη µεταβίβαση του εν λόγω οχήµατος, µπορεί
να επιβληθεί ένα γενικό πρόστιµο (αρθ.5 παρ.8 (α) ν. 2523/97) και όχι πρόστιµο
ισόποσο της συναλλαγής (αρθ.5 παρ.10 (α) ν. 2523/97).(Έγγραφό µας
1081658/705/10-11-2004 προς τη ∆.Ο.Υ. ………).

127. 1039425/245/0015/20/4/2007
ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων
εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων.
Απαντώντας στο από 15/3/2007 υπόµνηµα …. το οποίο διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία µας από το γραφείο του κου Υφυπουργού σχετικά µε επιστροφή
καταβληθέντος Φ.Π.Α. στους υπόψη επιτηδευµατίες και όσον αφορά τα θέµατα
αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ.1),18 (παρ.3)
και 19 (παρ.1Β) του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι τα εισιτήρια µεταφοράς
προσώπων, είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται µε τη µορφή
δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων(αντί διπλότυπων ή τριπλότυπων) για την
εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου είδους των συναλλαγών, είναι δε αθεώρητα όταν
µεταφέρονται πρόσωπα µε λεωφορεία που εκτελούν συγκοινωνίες. Το ένα από αυτά
τα αντίτυπα παραδίδεται στον επιβάτη και το άλλο παραµένει στο στέλεχος ως
δικαιολογητικό εγγραφής για την εµφάνιση του εσόδου στα τηρούµενα βιβλία από την
επιχείρηση.
2.
Στην προκειµένη περίπτωση η έκδοση των εισιτηρίων µεταφοράς
προσώπων από τους λεωφορειούχους της ………….κατά τρόπο διαφορετικό από
τον οριζόµενο µε τις πιο πάνω διατάξεις (µονόπτυχων και όχι δίπτυχων),συνιστά
παράβαση πληµµελούς έκδοσης αυτών. Η ανωτέρω παράβαση που δεν αναφέρεται
ρητά στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997,ως
αυτοτελής παράβαση, θεωρείται γενική παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα
γενικό, ενιαίο ανά διαχειριστική περίοδο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το πλήθος των
πράξεων ή παραλείψεων.
3.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται µεταξύ άλλων ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή, όταν ο υπόχρεος τηρεί ή εκδίδει
ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις
διατάξεις αυτού.
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Κατά συνέπεια, η εν λόγω παράβαση της έκδοσης των εισιτηρίων κατά τρόπο
που αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, αποτελεί σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. κατ΄ αρχήν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και όχι ανακρίβειας αυτών.

128. 1099054/813/0015/9.5.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών
επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων
ή θεωρηµένων ή αθεώρητων βιβλίων για ακύρωση. — Απώλεια Φ.Τ.Μ.,
βιβλιαρίου συντήρησης και ηµερήσιων δελτίων «Z».
Σχετικά µε το ανωτέρω έγγραφό σας, µε το οποίο ρωτάτε εάν πρέπει να
επιβληθούν πρόστιµα του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µη προσκόµισης των
αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων και των θεωρηµένων ή αθεώρητων
βιβλίων (εφόσον πρέπει να προσκοµισθούν) κατά τη διακοπή εργασιών επιχείρησης
καθώς επίσης εάν πρέπει να επιβληθούν πρόστιµα σε περίπτωση µη διαφύλαξης
του βιβλίου εσόδων – εξόδων, απώλειας Φ.Τ.Μ., του βιβλιαρίου συντήρησης και των
ηµερήσιων δελτίων «Ζ», σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ ΠΟΛ.194/ 18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ. 1264/6.11.2000 και έγγραφό µας 1011014/60/0015/
5.2.1999) προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή
εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα
αθεώρητα στοιχεία ή τα θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία.
2.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά τη διακοπή των εργασιών
επιτηδευµατία απαιτείται να προσκοµίζονται για ακύρωση στη ∆.Ο.Υ. µόνο τα
θεωρηµένα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία και τα
θεωρηµένα ή µη βιβλία. Ως εκ τούτου στη περίπτωση µη προσκόµισης στη ∆.Ο.Υ.
των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται το πρόστιµο
που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, ανεξάρτητα από τον απαιτούµενο χρόνο διαφύλαξης
των χρησιµοποιηθέντων στοιχείων.
3.
Περαιτέρω και όσον αφορά τη µη διαφύλαξη του βιβλίου εσόδων –
εξόδων και των ηµερήσιων δελτίων «Ζ» που αφορούν χρήσεις µέχρι και το 1999,
σας γνωρίζουµε ότι δεν επιβάλλεται πρόστιµο, δεδοµένου ότι έχει παραγραφεί το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου.
4.
Τέλος όσον αφορά τη δήλωση απώλειας Φ.Τ.Μ. :
α)
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1809/1988, όπως ίσχυαν
µέχρι 31/12/2006, δηλαδή πριν την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 34 του
ν.3522/2006, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν.2523/1997, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε τη ΒΑΣ. ΥΠ. 1 µε συντελεστή βαρύτητας
Σ.Β.=1 ανά διαχειριστική περίοδο.
Για την απώλεια του βιβλιαρίου συντήρησης µε βάση επίσης τις
προϋσχύσασες του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/22-12-2006) διατάξεις του άρθρου 10
του ν.1809/1988, επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται από τις διατάξεις της
περ. θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
β)
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 όπως ισχύουν
µετά την αντικατάστασή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ

- 442 -

276/Α΄/22-12-2006) και ισχύουν από 1-1-2007, για την εκπρόθεσµη δήλωση της
απώλειας Φ.Τ.Μ. επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε τη ΒΑΣ. ΥΠ. 1 µε συντελεστή
βαρύτητας Σ.Β.=1, εφάπαξ, και για την απώλεια της Φ.Τ.Μ. από το χρήστη αυτής,
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε τη ΒΑΣ. ΥΠ. 1 και συντελεστή βαρύτητας Σ.Β.=5, για δε
την απώλεια του βιβλιαρίου συντήρησης πρόστιµο ίσο µε τη ΒΑΣ. ΥΠ. 1 και
συντελεστή βαρύτητας δύο (2).
Επισηµαίνεται όµως ότι µε βάση τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 35 του ν.3522/2006 για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι και την
31/12/2006, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές,
εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν επιεικέστερη για τον φορολογούµενο
µεταχείριση εφόσον:
i.
∆εν έχουν εκδοθεί αποφάσεις (Α.Ε.Π.) επιβολής προστίµων µέχρι την
31/12/2006.
ii.
Έχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. µέχρι την 31/12/2006 και δεν έχουν
περαιωθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς.
iii.
Εκκρεµεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων, εφόσον µέχρι 1/3/2007 οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν µε
εµπρόθεσµη αίτησή τους µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, την διοικητική
επίλυση της διαφοράς, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α΄) (εγκύκλιος 1024/15-2-2007).

129. 1042878/274/0015/15.5.2007
ΘΕΜΑ: Μη διαφύλαξη στοιχείων για λόγους ανωτέρας βίας.
Απαντώντας στο από 30.4.2007 έγγραφό σας µε το οποίο ρωτάτε εάν
απαλλάσσεται από την επιβολή προστίµου η περίπτωση µη διαφύλαξης
φορολογικών στοιχείων λόγω πυρκαγιάς, επισυνάπτοντας σχετική βεβαίωση της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997,
όπως ισχύει, ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η µη διαφύλαξη κάθε
βιβλίου και κάθε στελέχους στοιχείων των πενήντα (50) φύλλων ή ανά πενήντα (50)
κινητά φύλλα που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός εάν η µη διαφύλαξη
οφείλεται αποδεδειγµένα σε ανωτέρα βία.
2.
Περαιτέρω, από τη δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία έχει γίνει
δεκτό ότι για να µην επιβληθεί πρόστιµο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που
επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιάς, πληµµύρας κ.λ.π.), ο υπόχρεος
πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να
προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα µέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν
µπόρεσε να αποτραπεί (έγγραφό µας 1038851/457/0015/21.4.2003 και ΣτΕ
1664/1971, 935/1977).
3.
Τέλος, το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέµα πραγµατικό και κρίνεται
από πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο
φορολογούµενος (π.χ. εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης, εκθέσεις αστυνοµικής αρχής
κ.α.) στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., στον οποίο ανήκει και η αρµοδιότητα εξέτασης
των πραγµατικών περιστατικών.
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130. 1055206/365/0015/15/6/2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Με το 10329/22.5.2007 έγγραφό σας µας γνωρίζετε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε
από την ΥΠ.Ε.Ε. σε επιτηδευµατία στις 19.3.2007, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν
καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών του τα αποθέµατα τέλους χρήσης της
31.12.2006, ο τελευταίος δεν επέδειξε το εν λόγω βιβλίο κι έτσι του καταλογίστηκε
σχετική παράβαση. Κατόπιν τούτων ρωτάτε αν η υπόψη παράβαση αφορά τη χρήση
1.1 – 31.12.2006 ή τη χρήση 1.1 – 31.12.2007.
Αναφορικά µε το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται
µεταξύ άλλων ότι οι παραβάσεις µη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και των
λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία ή µη επίδειξης αυτών ανάγονται στο
χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται κι εάν ο χρόνος αυτός είναι µετά τη
διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των
παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα ανωτέρω
ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα
στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών στα βιβλία, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
2.
Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι η παράβαση την οποία
διέπραξε ο συγκεκριµένος επιτηδευµατίας είναι µη επίδειξη του βιβλίου απογραφών
της διαχειριστικής χρήσης 1.1 – 31.12.2006, άρα η εν λόγω παράβαση αφορά αυτή
τη διαχειριστική χρήση, επειδή δε πιστοποιήθηκε στις 19.3.2007, ανάγεται στο έτος
2007.

131. 1067354/455/0015/1.8.2007
ΘΕΜΑ: Επιβολή ή µη προστίµου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην
περίπτωση νόθευσης στοιχείου.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν είναι δυνατή η µη επιβολή προστίµου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α΄179), σε περίπτωση παράβασης
που αφορά νόθευση στοιχείου, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 προβλέπεται η επιβολή προστίµων
για κάθε πράξη ή παράλειψη εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992),
εκτός από τις παραβάσεις που περιοριστικά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του
ιδίου άρθρου για τις οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο και στις οποίες
δεν περιλαµβάνονται οι παραβάσεις για εικονικά, πλαστά ή νοθευµένα στοιχεία.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10
του προαναφερόµενου άρθρου, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών
στοιχείων, η λήψη εικονικών και η νόθευση αυτών, αποτελεί ιδιάζουσα φορολογική
παράβαση που επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου (µη
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συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη του ποσού των
880 ευρώ, χωρίς να συναρτάται η επιβολή του προστίµου από την ύπαρξη ή µη
άλλων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγµα από το εάν η πράξη αυτή επηρεάζει το
οικονοµικό αποτέλεσµα. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 11, δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση
εικονικών, πλαστών ή νοθευµένων στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται το πρόστιµο της
περίπτωσης β΄, που προαναφέρθηκε.
Κατά συνέπεια, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δυνατή η µη επιβολή
προστίµου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997,
στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση νόθευσης στοιχείου.
Το παρόν κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου µε φωτοαντίγραφο του
εγγράφου του ……………..για τυχόν δικές της ενέργειες.

132. 1067983/456/0015/13.8.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί παροχής υπηρεσίας.
Με την από 9.7.2007 αίτησή σας µας ρωτάτε εάν είναι νόµιµα πιστωτικά τιµολόγια
που εκδίδονται για να ακυρώθούν εκδοθέντα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών και
συγκεκριµένα δηµοσκοπήσεων (µετρήσεων ακροαµατικότητας, θεαµατικότητας
κ.λ.π.) τα οποία βάσει σύµβασης εκδίδονται πριν την παράδοση των αποτελεσµάτων
των µετρήσεων. Σύµφωνα µε την αίτησή σας, η έκδοση των πιστωτικών τιµολογίων
µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως σε υπαναχώρηση του πελάτη από
τη σύµβαση λόγω οικονοµικής αδυναµίας αντιµετώπισης του κόστους, αναστολής
έκδοσης συγκεκριµένου εντύπου ή λειτουργίας ηλεκτρονικού µέσου (π.χ.
ραδιοφωνικού µέσου), σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σε εκ παραδροµής
τιµολόγηση αν και έχει λήξει η συµφωνία κ.λ.π.. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε,
καταρχήν, ότι δεν είναι δυνατή η διατύπωση οποιασδήποτε επί της ουσίας δικής µας
άποψης, γιατί, εκτός του ότι αντικειµενικά αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αφορά
εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων, θα σήµαινε ουσιαστικά
υποκατάσταση στη δικαιοδοσία άλλων αρµόδιων για κρίση οργάνων.
Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα σας και καθόσον αφορά στα θέµατα
δικής µας αρµοδιότητας σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για
την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία προς άλλο επιτηδευµατία εκδίδεται
τιµολόγιο και µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 14) το Τ.Π.Υ. εκδίδεται µε
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται
κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό της
υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της
διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή µέρος αυτής).
Επίσης µε την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση
έκδοσης Τ.Π.Υ. δεν συναρτάται µε την είσπραξη των αµοιβών, αλλά αρκεί και µόνο
το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε δικαίωµα είσπραξης από την παροχή συγκεκριµένων
υπηρεσιών.
∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ., σε
προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου),

- 445 -

εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισµένη η αναλογούσα αµοιβή για µέρος ή στο
σύνολο αυτής.
2.
Περαιτέρω, µε την παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για τις
επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες
αναφέρονται σε προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο από τον
εκδότη του τιµολογίου.
3.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί
τιµολόγια προς επιτηδευµατίες και συντρέχουν πραγµατικοί λόγοι που επηρεάζουν
αρνητικά – µειωτικά την αξία των αρχικών στοιχείων, θέµα που διερευνάται κάθε
φορά µε την εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών (π.χ. έλεγχο των σχετικών
συµβάσεων κ.λ.π.), είναι δυνατή από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. η διόρθωση ή
ακύρωση των αρχικών στοιχείων και των σχετικών εγγραφών µε την έκδοση
πιστωτικού τιµολογίου.
∆ηλαδή, στην περίπτωση που επιχείρηση εξέδωσε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
βάσει σύµβασης και στη συνέχεια αποδεδειγµένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή
µέρος αυτής (π.χ. η διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π.), είτε για λόγους που άπτονται
στην ίδια, είτε για λόγους που αφορούν τον αντισυµβαλλόµενό της (όπως
υπαναχώρηση του αντισυµβαλλόµενου από τη σύµβαση πριν την έναρξη παροχής
της υπηρεσίας), τότε δύναται να εκδώσει πιστωτικό για την ακύρωση του αρχικού
τιµολογίου. Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή µέρος
αυτής για συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο και έχει εκδοθεί τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών και ο αντισυµβαλλόµενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την
υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αµοιβής,
δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιµολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως
αστικές κρίνονται από τα αρµόδια δικαστήρια δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε,
η έκδοση του αρχικού τιµολογίου δεν συναρτάται µε την είσπραξη ή όχι των σχετικών
αµοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυµβαλλόµενο της υπηρεσίας που
παρασχέθηκε αλλά αρκεί και µόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε.
4.
Τέλος, τα πραγµατικά περιστατικά κάθε περίπτωσης (συµβάσεις κ.λ.π.)
αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου που διενεργούν τα αρµόδια φοροελεγκτικά
όργανα.
5.
Το παρόν έγγραφο µε συνηµµένη την αίτηση της ενδιαφεροµένης
κοινοποιείται στην ∆/νση Ελέγχου για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

133. 1081119/523/0015/23/8/2007
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση ερωτήµατος σχετικά µε το ύψος προστίµου Κ.Β.Σ.
Σας διαβιβάζουµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες την αίτηση της
ενδιαφερόµενης σχετικά µε το ύψος του προστίµου που πρέπει να επιβληθεί στον
πελάτη της, δικής σας αρµοδιότητας, για την καταχώριση στο τηρούµενο βιβλίο
εσόδων - εξόδων τιµολογίου αγοράς µε διπλάσια αξία και παράλληλα σας
γνωρίζουµε ότι, η ανακριβής καταχώριση στοιχείου αγοράς, ανεξάρτητα εάν εξαιτίας
αυτής αυξάνεται ή µειώνεται το φορολογικό αποτέλεσµα, συνιστά αυτοτελή
παράβαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και
για την επιβολή του οικείου προστίµου εφαρµόζεται για κάθε µία ανακριβή
καταχώριση η Βάση Υπολογισµού 1 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του ν.2523/1997 και όχι το πρόστιµο που ορίζεται µε τις διατάξεις της
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περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του ιδίου άρθρου, καθόσον οι διατάξεις αυτές
εφαρµόζονται επί καταχώρισης ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων για τα οποία δεν έχει
εκδοθεί ουδόλως φορολογικό στοιχείο.

134. 1056474/374/0015/14/9/2007
ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. επί µη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης
βιβλίων Β΄ κατηγορίας.
Με το 2167/8.6.2007 έγγραφό σας και τα όσα προφορικά µας διευκρινίσατε κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας µας γνωρίζετε ότι από Περιφερειακή ∆/νση Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων λάβατε έκθεση ελέγχου, µε την οποία καταλογίζονται σε βάρος
φορολογουµένου που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας παραβάσεις µη σύνταξης
απογραφής και ως εκ τούτου µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του βιβλίου απογραφών
και ότι οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν το έτος 2006 και αφορούν τις χρήσεις
2004 και 2005. Ερωτάτε δε τι πρόστιµο του Κ.Β.Σ. πρέπει να επιβληθεί για τις
συγκεκριµένες παραβάσεις.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των
διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της µιας διαχειριστικές περιόδους
κρίνονται αυτοτελώς και εκδίδεται χωριστή κατά διαχειριστική περίοδο απόφαση
επιβολής προστίµου.
2.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι για τις γενικές παραβάσεις λαµβάνεται
υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρµόζεται ο συντελεστής
βαρύτητας µε αριθµητική τιµή ένα (1), ενώ µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του
δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως οι διατάξεις αυτές
αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3522/2006 και οι
οποίες ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ίδιου νόµου από 1.1.2007, ορίζεται ότι
κατ’ εξαίρεση, σε µη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης
κατηγορίας για τους επιτηδευµατίες της Γ’ κατηγορίας ή σε µη τήρηση του ισοζυγίου
λογαριασµών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου απογραφών, καθώς και
σε µη σύνταξη ή εκπρόθεσµη σύνταξη του ισολογισµού ο συντελεστής βαρύτητας
καθορίζεται σε δύο (2) για όλες ή µερικές από τις παραπάνω παραλείψεις.
3.
Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν επίσης µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύµφωνα µε το
άρθρο 39 του ίδιου νόµου από 1.1.2007, ορίζεται ότι σε περίπτωση µη καταχώρησης
της ποσοτικής καταµέτρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών ο
συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε τρία (3), ενώ µε τις προϊσχύουσες διατάξεις
αυτής της περίπτωσης οριζόταν ότι σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης ενηµέρωσης του
βιβλίου απογραφών ή µη τήρησης αυτού ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε
τρία (3).
4.
Τέλος µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 35 του ν. 3522/2006 ορίζεται µεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις του άρθρου 33
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του παρόντος νόµου, αν προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση, εφαρµόζονται και για
παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006, ανεξάρτητα από
το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί
από τους προϊσταµένους των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών οι σχετικές
αποφάσεις επιβολής προστίµου.
5.
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης α’ του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 συνάγεται ότι αυτές
αφορούν επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Επίσης και οι
ισχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου αφορούν
τους ίδιους επιτηδευµατίες, καθόσον οι επιτηδευµατίες αυτοί υποχρεούνται να
καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών τη µεν ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων
µέχρι την 20ή ηµέρα του µεθεπόµενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
µήνα, τη δε αξία αυτών µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού, ενώ οι
επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να
καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών µέχρι την 20ή ηµέρα του µεθεπόµενου από τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα και την ποσοτική καταµέτρηση των
αποθεµάτων και την αξία αυτών. Αντίθετα οι προϊσχύουσες διατάξεις της εν λόγω
περίπτωσης αφορούσαν τους επιτηδευµατίες που τηρούσαν βιβλία Β’ και Γ’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το χρόνο έναρξης εφαρµογής των
ισχυουσών διατάξεων των περιπτώσεων α’ και στ’ του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλαδή από 1.1.2007 και εφεξής, αν
διαπιστωθεί ότι επιτηδευµατίας µε βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν καταχώρησε
στο βιβλίο απογραφών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας την ποσοτική
καταµέτρηση των αποθεµάτων και την αξία αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
αυτές αλλά οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται σε βάρος του µια γενική παράβαση
µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1). Αντίθετα για την ίδια παράβαση µε βάση τις
προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 προβλέπεται η επιβολή µιας γενικής παράβασης µε
συντελεστή βαρύτητας τρία (3). Συνεπώς στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει και
δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, για τις προαναφερόµενες
παραβάσεις που διέπραξε ο συγκεκριµένος επιτηδευµατίας πρέπει να εφαρµοστούν
οι ευνοϊκότερες διατάξεις, δηλαδή πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του δύο (2)
γενικές παραβάσεις µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1) (δηλαδή µία για κάθε
κρινόµενη χρήση).

135. 1086245/562/0015/25.9.2007
ΘΕΜΑ: Κλοπή ταµειακής µηχανής.
Απαντώντας στην από 9.9.2007 αίτησή σας µε την οποία θέτετε ερώτηµα σχετικά
µε την επιβολή προστίµου σε περίπτωση κλοπής ταµειακής µηχανής λαµβανοµένου
υπόψη ότι το γεγονός αυτό βεβαιώνεται µε σχετικό έγγραφο της αστυνοµίας, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10
του ν. 1809/1988, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την παράγραφο 19
του άρθρου 34 του ν. 3522/2006, στην περίπτωση απώλειας φορολογικού
µηχανισµού ή συστήµατος εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού No 1 και ο
συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανάλογα µε το ποιο πρόσωπο είναι υπαίτιο, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στις υποπεριπτώσεις στ1 και στ2 της ίδιας ως άνω
περίπτωσης.
2.
Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997, όπως ισχύει, ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η µη διαφύλαξη
κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα (50) φύλλα
φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων για όσο χρόνο ορίζεται
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός εάν η µη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγµένα σε
ανωτέρα βία.
3.
Επειδή στη φορολογική µνήµη της ταµειακής µηχανής καθώς και στις
χάρτινες ταινίες που περιέχονται στο σώµα αυτής από τις οποίες προέρχονται και τα
ηµερήσια δελτία αναφοράς, καταγράφονται- ενταµιεύονται οι ηµερήσιες συναλλαγές
των λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών από το χρήστη επιτηδευµατία, τα
ανωτέρω εξοµοιούνται µε φορολογικά στοιχεία και πρέπει να φυλάσσονται ως τέτοια,
για όσο χρόνο ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
4.
Περαιτέρω, από τη δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία έχει γίνει
δεκτό ότι για να µην επιβληθεί πρόστιµο για απώλεια φορολογικών στοιχείων
(συµπεριλαµβανοµένης της φ.τ.µ.) που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή
γεγονότος απρόβλεπτου που δεν µπορούσε να αποτραπεί µε µέτρα άκρας
επιµέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πληµµύρα κ.λ.π.), ο υπόχρεος
πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να
προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα µέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν
µπόρεσε
να
αποτραπεί
(έγγραφά
µας
1038851/457/0015/21.4.2003,
1042878/274/15.5.2007 και ΣτΕ 1664/1971, 935/1977).
5.
Τέλος, το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέµα πραγµατικό και κρίνεται
από πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο
φορολογούµενος (π.χ. εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης, εκθέσεις αστυνοµικής αρχής
κ.α.) στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., στον οποίο ανήκει και η αρµοδιότητα εξέτασης
και εκτίµησης των πραγµατικών αυτών περιστατικών.

136. 1090346/591/0015/4.10.2007
ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής
προστίµου Κ.Β.Σ. για νοµική πληµµέλεια.
Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 22959/19.9.2007 έγγραφό σας σχετικά µε την
ακολουθούµενη διαδικασία σε περίπτωση επανάληψης διαδικασίας συνεπεία
έκδοσης δικαστικής απόφασης που ακυρώνει απόφαση επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ.
επειδή δεν προηγήθηκε ακρόαση του φορολογούµενου, αλλά και γενικά εάν πρέπει
να κλητεύεται από τη ∆.Ο.Υ. προς ακρόαση ο φορολογούµενος πριν επιβληθεί
πρόστιµο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1.
Με την υπ΄ αρ. 3710/2006 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του ανωτέρω δικαστηρίου το ζήτηµα
συνταγµατικότητας των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 7 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
σε σχέση µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, αναµένεται δηλαδή να δοθεί
απάντηση στο ερώτηµα εάν µε τις υφιστάµενες διατάξεις και την ακολουθούµενη
διαδικασία ικανοποιείται η συνταγµατική επιταγή προηγούµενης ακρόασης του
ενδιαφερόµενου πριν από διοικητική ενέργεια ή λήψη µέτρου που λαµβάνεται σε
βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.
2.
Ενόψει των προαναφεροµένων, µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της
Ολοµέλειας του ΣτΕ, άποψη της ∆ιοίκησης είναι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου µας να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν τις ήδη ακολουθούµενες
διαδικασίες ως προς την έκδοση και κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων
(αρχικών) στους φορολογούµενους.
3.
Όσον αφορά δε τις εκδιδόµενες και κοινοποιούµενες καταλογιστικές
πράξεις που ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια ως νοµικά πληµµελείς, λόγω
µη τήρησης του τύπου της προηγούµενης κλήτευσης, σαφώς πρέπει να ακολουθήσει
η έκδοση νέων καταλογιστικών πράξεων απαλλαγµένων από το τυπικό ελάττωµα, σε
συµµόρφωση µε τις δικαστικές αποφάσεις (να καλείται δηλαδή ο φορολογούµενος σε
ακρόαση για να παραθέσει τις απόψεις του, εφόσον αυτό ορίζεται µε τη δικαστική
απόφαση), µε παράλληλη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

137. 1091861/605/0015/16.11.2007
ΘΕΜΑ: Καταλογισµός παραβάσεων σε επιτηδευµατίες κατ’ εφαρµογή της
αριθµ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις
σχετικά µε τον καταλογισµό κυρώσεων-παραβάσεων κατ’ εφαρµογή της
αριθµ.1059817/458/ΠΟΛ.1088/0015/27.6.2006
εγκυκλίου
σε
ελεγχόµενες
επιχειρήσεις που εντάσσονται στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ.
1083/2003, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003
και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, κάθε νέο διαχειριστικό έτος
που αρχίζει µετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευµατίες που εµπίπτουν στις
διατάξεις των αποφάσεων αυτών, συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση
ύπαρξης χρεών ή µη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευµατίες αυτοί συνεχίζουν µε ευθύνη τους την
έκδοση των στοιχείων τους κατ’ εφαρµογή των αποφάσεων.
Από την πρώτη ηµέρα του έβδοµου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και
εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρµογή έχουν όλες οι
διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά.
2. Οι προαναφερόµενες διατάξεις προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των
επιτηδευµατιών που εµπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος
του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει µετά την 31/12/2003.
Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο τρόπο το αργότερο µέχρι
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το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία συνέπεια. Εφόσον δεν
τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο προαναφερόµενο «χαριστικό»
διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και µετά την 1η του έβδοµου µήνα,
θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός εφαρµογής των σχετικών
αποφάσεων µε συνέπεια, όπως ρητά αναφέρεται στις υπόψη διατάξεις (παρ.1 του
παρόντος) τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά να
λογίζονται ως αθεώρητα.
3. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εν προκειµένω οι
κυρώσεις – πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις «περί έκδοσης
αθεώρητων στοιχείων» τυγχάνουν εφαρµογής, για τις ανάγκες του ελέγχου των
φορολογικών
υποχρεώσεων
των
επιτηδευµατιών
κατ’
εφαρµογή
της
1059817/458/ΠΟΛ1088/0015/27-6-2006 εγκυκλίου, από την πρώτη ηµέρα του
έβδοµου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά και όχι για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από 1.1. – 30.6
κάθε διαχειριστικού έτους και ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών
υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών αυτών κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα (1.1. –
30.6).

138. 1087951/599/0015/11.12.2007
ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Οικονοµικής Επιθεώρησης
…………µε το οποίο τίθεται το ερώτηµα, εάν είναι νόµιµα για τον λήπτη τα
φορολογικά στοιχεία (τιµολόγια τεχνικών έργων) που έλαβε από εταιρεία και τα
οποία εξέδιδε αθεώρητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999
(νυν Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), πλην όµως, όπως διαπιστώθηκε από φορολογικό
έλεγχο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο µέτρο της έκδοσης
αθεώρητων στοιχείων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Όπως έχει διευκρινισθεί στην παρ. 33.7 της 3/24-11-92 ερµηνευτικής
εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των
αντισυµβαλλοµένων (ληπτών) που παρέλαβαν αθεώρητα τιµολόγια ή άλλα
φορολογικά στοιχεία για πραγµατική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρηµένα, µε
την προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούµενα βιβλία από
αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.
2.
Ενόψει των ανωτέρω η λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων µε
βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999 (ή Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1071/2000 ή Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1166/2002 ή Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), χωρίς να πληρούνται από τον εκδότη
αυτών οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στο υπόψη µέτρο, εφόσον είναι ακριβή και
εµφανίζουν πραγµατική επαγγελµατική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί
εµπροθέσµως στα τηρούµενα βιβλία, δεν επισύρει κυρώσεις από πλευράς διατάξεων
του Κ.Β.Σ. σε βάρος
του λήπτη αυτών τηρουµένης της προαναφερθείσας
προϋπόθεσης.
Επισηµαίνεται ότι τα προαναφερόµενα όσον αφορά την µη επιβολή
κυρώσεων σε βάρος του λήπτη αθεώρητων στοιχείων, λειτουργούν ανεξάρτητα από
τις συνέπειες – κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη των στοιχείων
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2523/1997.
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3.
Στο σηµείο αυτό και ανεξάρτητα από το ερώτηµα, κρίνεται σκόπιµο,
όσον αφορά τις συνέπειες – κυρώσεις σε βάρος του εκδότη των στοιχείων αυτών, να
επισηµανθούν τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 12.5.1. της εγκυκλίου 3/1992, µε την οποία
ερµηνεύθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), το τιµολόγιο για τα τεχνικά
έργα ή άλλες εγκαταστάσεις, είναι αθεώρητα, αν τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι
του εργολάβου, µε την προϋπόθεση ότι κατασκευάζεται νέο τεχνικό έργο είναι
δηλαδή ουσιαστικά τιµολόγια πώλησης. Αντίθετα, όταν δηλαδή τα υλικά παρέχονται
από τον εργοδότη, ο κατασκευαστής υποχρεούται να εκδίδει θεωρηµένο τιµολόγιο
για την παροχή των υπηρεσιών. Πάντως, δεν απαγορεύεται η χρήση του ίδιου
στελέχους µε τον τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», το οποίο, εφόσον είναι θεωρηµένο, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων (µε ή χωρίς υλικά του εργολάβου κ.λπ.).
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, η οποία έχει
χαρακτήρα υποχρεωτικό και δε σηµαίνει την κατ’ επιλογή ένταξη του υπόχρεου στο
µέτρο, απαλλάσσονται από την θεώρηση ορισµένα φορολογικά στοιχεία,
τηρουµένων των προϋποθέσεων που ορίζονται κατά κατηγορία.
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, εάν τα υπόψη τιµολόγια τεχνικών
έργων που εκδίδονται από χειρόγραφο στέλεχος είναι κατ’ ουσία τιµολόγια πώλησης
(γεγονός που δεν προκύπτει από τα συνηµµένα στοιχεία αφού φέρουν το γενικό
τίτλο «τιµολόγιο τεχνικών έργων»), είναι αθεώρητα ούτως ή άλλως από τις γενικές
διατάξεις δεδοµένου ότι έχει προηγηθεί η έκδοση δελτίων αποστολής για τα αγαθά
που ενσωµατώνονται στο έργο. Συνεπώς στην περίπτωση που είναι τιµολόγια
πώλησης δεν εµπίπτουν εξ ορισµού στην ΠΟΛ. 1083/2003, το γεγονός δε ότι εκ
παραδροµής αναγράφεται σ’ αυτά η ένδειξη
« ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1105/1999» δεν αναιρεί το χαρακτήρα τους ως αθεώρητων από τις γενικές
διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να γίνει
λόγος για µη τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσης αυτών ως αθεωρήτων. Σε
διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή πρόκειται για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών,
τότε συντρέχει λόγος διερεύνησης των σχετικών προϋποθέσεων.
4.
Το παρόν µε φωτοαντίγραφο του εγγράφου της Οικονοµικής
Επιθεώρησης ………….καθώς και των συνηµµένων σε αυτό, κοινοποιείται στη
∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. για τυχόν δικές της ενέργειες σε θέµατα αρµοδιότητάς της.

139. 1113217/774/0015/14.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσµη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση
στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Με την από 21.11.2007 αίτησή σας µάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, που εκδίδει
τα φορολογικά της στοιχεία µηχανογραφικά µε χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., λόγω
οικονοµικών δυσχερειών κατέβαλε το Φ.Π.Α. του τέταρτου τριµήνου του 2004
εκπρόθεσµα την 9.6.2005 και για το λόγο αυτό κατέθεσε επίσης εκπρόθεσµα, την
1.7.2005, την εκκαθαριστική του έτους 2004. ∆εδοµένου ότι η επιχείρηση την
1.7.2005 εξέδωσε δύο αποδείξεις λιανικής πώλησης από υπολογιστή µε χρήση
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. ρωτάτε εάν υφίσταται θέµα επιβολής των κυρώσεων περί έκδοσης
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της Α.Υ..Ο.Ο
ΠΟΛ 1082/2003. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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1
. Με τις διατάξεις της παρ. 6 (ε) της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ
1082/2.6.2003 ορίζονται τα εξής: «Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει µετά την
31.12.2003 και εφεξής οι επιτηδευµατίες που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας
συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ. Στο τέλος του
πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών
χρεών ή µη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.
8 του Κ.Β.Σ., οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν µε ευθύνη τους την έκδοση των
στοιχείων τους µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ. Από την πρώτη ηµέρα του εβδόµου µήνα κάθε
νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω
υποχρεώσεων, εφαρµογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων
στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά, µη αποκλειόµενης της δυνατότητας του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. να
εγκρίνει για περιορισµένο χρόνο συνέχιση εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας
εφαρµόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αµέσως επόµενο
εδάφιο µετά την περίπτωση β΄).»
2.
Οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των
επιτηδευµατιών που εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία δυνάµει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ
1082/2003 στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει
µετά την 31.12.2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η
ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές µε κάθε νόµιµο τρόπο το
αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα (έκτου µήνα) χωρίς καµία συνέπεια.
Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους µέσα στο προαναφερόµενο
«χαριστικό» διάστηµα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών την 1η του έβδοµου µήνα,
θεωρείται ότι οι επιτηδευµατίες αυτοί είναι εκτός εφαρµογής των σχετικών
αποφάσεων µε συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι το πρόστιµο είναι κύρωση διοικητική και για
την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η
διαπίστωση της παράβασης και ουσιαστικά αποβλέπει στον έµµεσο πειθαναγκασµό
των υπόχρεων για την µελλοντική συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (ερµηνευτική εγκύκλιος 3/1992, παρ. 32.0).
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον µέχρι την 30.6.2005 η
επιχείρησή σας δεν είχε τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις- κωλύµατα
θεώρησης που ορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.
(µεταξύ των οποίων και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.) τα στοιχεία
που εκδόθηκαν κατά την 1.7.2005 λογίζονται ως “¨αθεώρητα” για την εφαρµογή των
διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003. Το γεγονός δε ότι υπέβαλε την
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2004 εκπρόθεσµα, την ίδια ακριβώς ηµέρα,
δηλαδή την πρώτη ηµέρα του έβδοµου µήνα, δεν θεραπεύει το ελάττωµα για τα
στοιχεία που εξεδόθησαν την ηµέρα αυτή, καθώς κρίσιµος χρόνος για την έκδοση
αθεώρητων ή µη στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003
είναι από την 1.7.2005 και εφεξής.

140. 1102225/681/0015/20.12.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου προς ιδιώτη.
Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη µας ότι, σε επιχείρηση που
έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία γκαραζοπορτών-ρολών και
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υποχρεούται στη χρήση φ.τ.µ. του ν.1809/1988 για τις λιανικές πωλήσεις που
διενεργεί, ζητήθηκε από πελάτη της ιδιώτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του π. δ/γµατος 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του άρθρου 1 του
ν.1809/1988, η έκδοση τιµολογίου αντί απόδειξης λιανικής πώλησης (α.λ.π.) µε τη
χρήση φ.τ.µ. και περαιτέρω ρωτάτε ποια είναι η ορθή κατά τον Κ.Β.Σ. αντιµετώπιση
στην περίπτωση που προαναφέρεται.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε την παρ.12.2.4 (περ. θ’) της εγκυκλίου 3/1992 η έκδοση
τιµολογίων προς ιδιώτες, µολονότι δεν απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα, πρέπει
να αποφεύγεται γιατί δηµιουργεί σύγχυση όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις
(διάκριση χονδρικών- λιανικών πωλήσεων κ.λπ). Σε καµία δε περίπτωση δε µπορεί
να εκδοθεί τιµολόγιο προς ιδιώτη, όταν η πωλήτρια επιχείρηση εµπίπτει στην
υποχρέωση χρήσης φ.τ.µ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται µόνο µε την
απόδειξη της φ.τ.µ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές
διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισµού παραβάσεων για τη µη χρήση φ.τ.µ.
(άρθρο 10 παρ. 3 του ν 1809/1988).
2.
Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 (περ.θ’), του άρθρου 5 του
ν.2523/1997,κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν για τη συγκεκριµένη
συναλλαγή έχει εκδοθεί το µη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα δεδοµένα του προβλεπόµενου, έχει εκδοθεί στον
οριζόµενο γι’ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.
3.
Ενόψει των προαναφεροµένων, δε στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων
του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου πώλησης αγαθών προς ιδιώτη,
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του παρόντος,
θέµα πραγµατικό, που εκτιµάται σε κάθε περίπτωση από τα αρµόδια όργανα κατά τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

141. 1112041/755/0015/20/12/21007
ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου.
Με το 16497/20.11.2007 έγγραφό σας µας γνωρίζετε ότι στα πλαίσια
διενέργειας προσωρινού ελέγχου σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. διαπιστώθηκε ότι:
α) Χωρίς δικαιολογητικά (παραστατικά στοιχεία) ενήργησε εγγραφές στα βιβλία της
σε δύο περιπτώσεις, η πρώτη στις 15/12/2003 αξίας 200.000,00 ευρώ και η δεύτερη
στις 31/12/2003 αξίας 102.000,00 ευρώ. Με τις εγγραφές αυτές πιστώθηκε ο
λογαριασµός «ταµείο» και χρεώθηκε ο λογαριασµός «καταθέσεις όψεως». Για τις
συναλλαγές αυτές δεν υπάρχουν εντάλµατα πληρωµής που να δικαιολογούν τις
αναλήψεις από το ταµείο της επιχείρησης και από την κίνηση του λογαριασµού
όψεως (καρτέλα της τράπεζας) δεν προκύπτουν τέτοιες καταθέσεις στο λογαριασµό
όψεως της επιχείρησης.
β) Χωρίς δικαιολογητικά (παραστατικά στοιχεία) ενήργησε εγγραφές σε δύο
περιπτώσεις, η πρώτη στις 03/12/2003 αξίας 157.508,11 ευρώ, µε την οποία
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χρεώνεται και µηδενίζεται λογαριασµός τραπεζικού δανείου µε πίστωση του
λογαριασµού «ταµείο» και η δεύτερη στις 31/12/2003 αξίας 302.000,00 ευρώ, µε την
οποία χρεώνεται άλλος λογαριασµός τραπεζικού δανείου µε πίστωση του
λογαριασµού «καταθέσεις όψεως». Από τις κινήσεις των λογαριασµών των δανείων
(καρτέλες της τράπεζας) δεν προκύπτουν τέτοιες καταβολές και δεν υπάρχει ένταλµα
πληρωµής που να δικαιολογεί την ανάληψη ποσού 157.508,11 ευρώ από το ταµείο
της επιχείρησης.
Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε αν για τις ανωτέρω εγγραφές στα βιβλία (200.000,00
ευρώ, 102.000,00 ευρώ, 157.508,11 ευρώ και 302.000,00 ευρώ) θα επιβληθούν τα
πρόστιµα του άρθρου 5 παράγραφος 10 περίπτωση β΄ του ν.2523/1997.
Σχετικά µε τα προαναφερόµενα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των πέντε πρώτων εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι η έκδοση πλαστών ή εικονικών
φορολογικών στοιχείων και η λήξη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η
καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν
έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και
επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων
ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία
αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιµο κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων
των παραγράφων 8 και 9. Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω
πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισµός της µερικώς εικονικής αξίας, το πρόστιµο της περίπτωσης αυτής
επιβάλλεται µειωµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια µείωση ισχύει και για το
λήπτη εικονικού στοιχείου, στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται
αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη.
2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις
που προαναφέρονται δεν επιβάλλονται τα πρόστιµα που ορίζονται µε τις διατάξεις
αυτές, καθόσον οι εν λόγω παραβάσεις δεν αφορούν έκδοση πλαστών ή εικονικών
φορολογικών στοιχείων, λήψη εικονικών, νόθευση αυτών ή καταχώρηση στα βιβλία
αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό
στοιχείο.
Τέλος, για τη διευκόλυνση του έργου σας, σηµειώνουµε ότι από τον συνδυασµό
των διατάξεων των παραγράφων 2, 6, 8 και 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997
προκύπτει ότι για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλεται ως πρόστιµο
µία γενική παράβαση µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1), δεδοµένου ότι δεν είναι
µεταξύ αφενός των παραβάσεων που αναφέρονται ως αυτοτελείς και αφετέρου των
παραβάσεων που αναφέρονται ως γενικές για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο µε
συντελεστή βαρύτητας µεγαλύτερο του ενός (1).
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Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’ 222).
α) Μηχανογραφικά εκδιδόµενα στοιχεία – Σήµανση µε τη χρήση
ΕΑΦ∆ΣΣ
142. 1026741/170/0015/26.4.2007
ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για µη τήρηση των προϋποθέσεων εφαρµογής
των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «περί σήµανσης των
µηχανογραφικών στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ.
Απαντώντας στην από 9-3-2007 αίτησή σας, µε την οποία ερωτάτε, εάν η µη
τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων επισύρει µετά τον πέµπτο µήνα κάθε διαχειριστικής
περιόδου τις κυρώσεις των διατάξεων περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών
στοιχείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την παρ. 6 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003
«περί σήµανσης των µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων» καθώς επίσης και
εάν η µη υποβολή της κατάστασης των σηµαινόµενων παραστατικών κατά τη
δήλωση έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988, όπως προβλέπεται από
την ίδια ως άνω υπουργική απόφαση επισύρει τις ίδιες κυρώσεις (περί έκδοσης
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003
στο τέλος του πέµπτου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης
φορολογικών χρεών ή µη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι συνεχίζουν µε ευθύνη τους την έκδοση
των στοιχείων τους µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ.
Από την πρώτη ηµέρα του εβδόµου µήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και
εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρµογή έχουν όλες οι
διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται µε τη
χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, µη αποκλειόµενης της
δυνατότητας του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισµένο χρόνο συνέχιση
εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας εφαρµόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 36 (αµέσως επόµενο εδάφιο µετά την περίπτωση β΄).
2.
Στις ως άνω µνηµονευόµενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 δεν
αναφέρεται ως κώλυµα θεώρησης, η περίπτωση της µη τήρησης βιβλίου εσόδων εξόδων και εποµένως η µη τήρηση του εν λόγω βιβλίου αυτή καθαυτή, µετά τον
πέµπτο µήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου δεν επισύρει τις κυρώσεις της έκδοσης
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων κατά την έννοια των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1082/2003, αφού βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις της απόφασης αυτής.
3.
Περαιτέρω µε το µέτρο της σήµανσης των µηχανογραφικών
φορολογικών στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ που καθιερώθηκε µε την ΑΥΟΟ
1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20-12-2002),
(όπως
συµπληρώθηκε
και
κωδικοποιήθηκε µε την ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2-6-2003), ουσιαστικά
καταργήθηκε η θεώρηση - διάτρηση των µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων
µέσω των ∆.Ο.Υ. και η ασφαλής πιστοποίηση (θεώρηση κατά διάφορο τρόπο) της
γνησιότητάς τους γίνεται πλέον µε σήµανση µέσω των ΕΑΦ∆ΣΣ.
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον η ασφαλής πιστοποίηση της
γνησιότητας των µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων γίνεται µε τον ανωτέρω
τρόπο, αντί του προϊσχύοντος της θεώρησης διάτρησης από τη ∆.Ο.Υ., η έκδοση
των εν λόγω στοιχείων (πλην των εξαιρέσεων που δεν εµπίπτουν στο µέτρο) χωρίς

- 456 -

τις προϋποθέσεις που τίθενται µε τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, µεταξύ
των οποίων και η δήλωση - κατάσταση των σηµαινόµενων φορολογικών στοιχείων
που υποβάλλεται ταυτόχρονα µε τη δήλωση έναρξης του µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ,
θεωρείται ως έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων χωρίς το στοιχείο της
«παραδροµής» και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 5 παρ. 8 περ. β΄ του ν.2523/1997.

143. 1069488/463/0015/25.9.2007
ΘΕΜΑ: Χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για την έκδοση και σήµανση της µηνιαίας
κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου.
Σε απάντηση της από 11.7.2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν µπορεί η εταιρεία σας να κάνει χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για την έκδοση
και σήµανση της µηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου της
παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ. 1292/0015/16.11.1995 (ΦΕΚ Β 982), αντί
της θεώρησης της κατάστασης αυτής από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ύστερα και από τις
διευκρινίσεις και τα συµπληρωµατικά στοιχεία που µας αποστείλατε, σας γνωρίζουµε
τα εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει από
1.1.2003, οι επιτηδευµατίες του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) που εκδίδουν τα στοιχεία τους
µε µηχανογραφικό τρόπο, µέσω Η/Υ, υποχρεούνται για την έκδοση και διαφύλαξή
τους στη χρησιµοποίηση ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης –
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
1.
Το µέτρο της έκδοσης, σήµανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων µε τη
χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. που καθιερώθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1284/ 20.12.2002
(όπως συµπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003)
καταλαµβάνει, όπως έχει επανειληµµένα διευκρινισθεί, όλα τα φορολογικά στοιχεία
του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται µηχανογραφικά, είτε προβλέπεται θεώρηση είτε δεν
προβλέπεται θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις,
καταλαµβάνει δηλαδή και τα ειδικά στοιχεία που προβλέπονται από αποφάσεις,
δεδοµένου ότι εντάσσονται στα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. και µε την
επιφύλαξη
των διατάξεων των παραγράφων 3 (κατηγορίες υπόχρεων που
εξαιρούνται του µέτρου) και 4 (κατηγορίες µηχανογραφικών στοιχείων που
εξαιρούνται του µέτρου) της υπόψη απόφασης.
Τα ανωτέρω σας είχαν γίνει άλλωστε γνωστά και µε το υπ’ αριθµ.
1066308/714/0015/21.7.2003 έγγραφό µας, που αφορούσε σχετικό ερώτηµα της
εταιρείας σας ως προς την υποχρέωση σήµανσης ή µη των ειδικών στοιχείων των
Καζίνο που ορίζονται µε την Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ 1212/10.8.1995.
Επίσης, έχει διευκρινισθεί ότι τόσο οι απαλλασσόµενοι επιτηδευµατίες όσο και τα
απαλλασσόµενα στοιχεία µπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στο µέτρο, σε όποια
χρονική στιγµή το επιλέξουν οι ενδιαφερόµενοι.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ.
1292/0015/16.11.1995, για τα εκδιδόµενα, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ίδια
απόφαση, εισιτήρια και αποδείξεις «καρτών», τηρείται θεωρηµένη διπλότυπη µηνιαία
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κατάσταση διατεθέντων εισιτηρίων, στην οποία καταχωρούνται, ανά ηµέρα και µέχρι
το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής τους, οι αριθµοί των
εισιτηρίων ή αποδείξεων «καρτών» και το πλήθος αυτών, κατά κατηγορία, η
συνολική τους αξία και το ποσό των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, ως και τα µηνιαία
σύνολα.
Η ανωτέρω κατάσταση δύναται να τηρείται µηχανογραφικά και εκτυπώνεται αµέσως
µετά την καταχώρηση των εισιτηρίων και αποδείξεων της τελευταίας ηµέρας εκάστου
µηνός, µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) θα
γίνεται στον οριζόµενο στην ίδια παράγραφο χρόνο και θα είναι δυνατή η εκτύπωσή
της, εφόσον αυτή ζητηθεί από οποιονδήποτε έλεγχο αρµοδίου οργάνου.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, το ένα
αντίτυπο της κατάστασης συνυποβάλλεται µε την δήλωση απόδοσης των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
3.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ είναι
υποχρεωτική για τα ειδικά στοιχεία των Καζίνο που ορίζονται από σχετικές
αποφάσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ . 1212/1995, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995), εφόσον εκδίδονται
µε µηχανογραφικό τρόπο.
Περαιτέρω και ειδικότερα όσον αφορά το αίτηµά σας, σας γνωρίζουµε ότι η
κατάσταση της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, εφόσον εκδίδεται
µηχανογραφικά, εφεξής αντί της θεώρησής της, να σηµαίνεται µε την χρήση
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. κατά τη διαδικασία εκτύπωσης αυτής στο χρόνο που προβλέπεται από
τις διατάξεις της ιδίας παραγράφου, ή/και κατά την άµεση εκτύπωση αυτής, έπειτα
από απαίτηση οποιουδήποτε ελέγχου αρµοδίου οργάνου. ∆ιευκρινίζεται ότι η
ενηµέρωση της κατάστασης αυτής (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ), εξακολουθεί να
γίνεται στον οριζόµενο από τις ίδιες διατάξεις χρόνο. Τέλος επισηµαίνεται ότι προ
της έναρξης των διαδικασιών σήµανσης της ανωτέρω κατάστασης, πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση αυτής στην αρµόδια ∆ΟΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003.

144. 1085366/555/0015/6.11.2007
ΘΕΜΑ: Χρήση ή µη Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. για την τήρηση και σήµανση της κατάστασης
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
Σε απάντηση της από 5.9.2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε εάν θα πρέπει να σηµαίνεται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. η κατάσταση της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στην περίπτωση που
αυτή εκδίδεται µε µηχανογραφικό τρόπο, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως
ισχύει (από 11.5.1994), για τις επαναλαµβανόµενες χονδρικές πωλήσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών µέσα στον ίδιο µήνα, προς τον ίδιο επιτηδευµατία ή πρόσωπο
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής
επιτηδευµατίας µπορεί, να τηρεί αθεώρητη κατάσταση (διπλότυπη), προκειµένου να
εκδίδει σε µηνιαία βάση (ή σε µικρότερα διαστήµατα) τιµολόγιο µε συνοπτική
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περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών, επισυνάπτοντας το ένα αντίτυπο της
κατάστασης. Η κατάσταση δεν απαιτείται όταν τα δεδοµένα αυτής προκύπτουν από
τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιµολόγιο που
εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν
διατάξεις.
Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου
12 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 (και
εποµένως και το Τιµολόγιο Παροχής στις επαναλαµβανόµενες παροχές υπηρεσιών)
που εκδίδονται στο τέλος κάθε µήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη
πέµπτη ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία του
προηγούµενου µήνα.
Περαιτέρω,
µε το αριθµ. 1103305/1144/0015/20.2.2004 έγγραφό µας έχει
διευκρινισθεί ότι, η κατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.,
εφόσον εκδίδεται µε µηχανογραφικό τρόπο δεν σηµαίνεται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι, ακόµα και στην περίπτωση που η
επιχείρησή σας προµηθευτεί Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. προκειµένου να σηµαίνει τα τιµολόγια
παροχής (για τις επαναλαµβανόµενες υπηρεσίες), τα οποία θα εκδίδει πλέον µε
µηχανογραφικό τρόπο, συνεχίζοντας παράλληλα να τηρεί µε µηχανογραφικό τρόπο
την σχετική κατάσταση κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 12, η τελευταία εξακολουθεί να εκδίδεται χωρίς σήµανση.

145. 1110971/752/0015/7.12.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη σήµανσης µε µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988
µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων από τράπεζα.
Απαντώντας στο από 12/10/2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, το οποίο µας
διαβιβάσατε και µέσω τηλεοµοιοτυπίας (FAX) στις 16-11-2007 , µε το οποίο ζητάτε
να σας γνωρίσουµε εάν είναι σύννοµη η έκδοση µε µηχανογραφικό τρόπο των
αθεώρητων αποδείξεων δαπανών χωρίς τη χρησιµοποίηση µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ
του ν.1809/1988 από την τράπεζά σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/ΠΟΛ.1082/26-2003 απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.
1809/1988 για την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν
οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται µε
µηχανογραφικό τρόπο, µεταξύ άλλων και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύµατα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η τράπεζά σας δεν υποχρεούται στη
χρησιµοποίηση φορολογικών µηχανισµών του ν.1809/1988 (ΕΑΦ∆ΣΣ) για τη
σήµανση των αποδείξεων δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται
µηχανογραφικά.
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146. 1098742/655/0015/11.12.2007
ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες σε θέµατα παραβάσεων φορολογικών
µηχανισµών του ν. 1809/1988.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 3, του
άρθρου 10 του ν.1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄222), όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση
τους µε την παράγραφο 19, του άρθρου 34, του ν.3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄276), ειδικά
στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών
µηχανισµών και συστηµάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρµόδια
Επιτροπή του άρθρου 7 ή επέµβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία του
µηχανισµού ή διάθεσης ή χρησιµοποίησης παραβιασµένου ή διαφοροποιηµένου ή
παραποιηµένου τέτοιου µηχανισµού, εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού 1
(ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής : …………
2.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτετε στο έγγραφό σας, στην
έδρα της ελεγχόµενης επιχείρησης µε αντικείµενο εργασιών εκδόσεις ξενόγλωσσων
βιβλίων και εµπορία βιβλίων, βρέθηκε Η/Υ µε εγκατεστηµένο λογισµικό µέσω του
οποίου εκδίδονταν από εκτυπωτή αποµιµήσεις αποδείξεων λιανικής πώλησης, που
προσοµοίαζαν µε τις Α.Λ.Π. που εκδίδονταν από την εγκεκριµένη Φ.Τ.Μ. µε αριθµό
µητρώου….., η οποία είναι δηλωµένη στην ∆.Ο.Υ………., στο όνοµα ατοµικής
επιχείρησης µε όµοιο αντικείµενο εργασιών (έκδοση – εµπορία βιβλίων) µε την
επωνυµία ……….Αντώνιος,.
Όπως δε συµπληρωµατικά µας γνωρίσατε, οι εν λόγω Α.Λ.Π., που αναγράφουν ως
εκδότη την επιχείρηση …..Αντώνιος, αφορούν πραγµατικές συναλλαγές της άλλης
επιχείρησης
3.
Συνεπώς, µε βάση τα διαλαµβανόµενα στο έγγραφό σας και όσον αφορά το
πρώτο σας ερώτηµα, έχουµε την άποψη ότι οι ανωτέρω διατάξεις (παράγραφος 1
του παρόντος), δεν έχουν εφαρµογή στην συγκεκριµένη περίπτωση, διότι όπως ρητά
ορίζεται, οι διατάξεις αυτές αφορούν περιπτώσεις παραβίασης ή παραποίησης ή εν
γένει επέµβασης στη λειτουργία φορολογικών µηχανισµών, οι οποίοι έχουν λάβει
άδεια καταλληλότητας από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988.
6.
Το παρόν κοινοποιείται στη ∆/νση Ελέγχου µε συνηµµένα τα έγγραφα της
Υ.Π.Ε.Ε., προκειµένου να απαντήσει στο ερώτηµα αν οι εκδοθείσες µε τον ως άνω
περιγραφόµενο τρόπο αποδείξεις, εµπίπτουν στην έννοια των πλαστών και
εικονικών στοιχείων του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, λόγω αρµοδιότητας.
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β) Φ.Τ.Μ.
147. 1093805/621/0015/3.12.2007
ΘΕΜΑ: Καταλογισµός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του
Ν. 1809/1988.
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ, της παραγράφου 3, του άρθρου 10,
του ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν (από
1.1.2007), µε τις διατάξεις της παραγράφου 19, του άρθρου 34, του ν. 3522/2006
(Φ.Ε.Κ. Α΄276), σε περίπτωση µη διαφύλαξης ή µη επίδειξης του βιβλιαρίου
συντήρησης και επισκευών εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο
συντελεστής βαρύτητας σε δύο (2).
Κατά συνέπεια, µε βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις σε περίπτωση µη
διαφύλαξης (απώλειας) βιβλιαρίων συντήρησης και επισκευών, επιβάλλεται
πρόστιµο για κάθε απωλεσθέν βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο ισούται µε τη Βάση
Υπολογισµού 1 επί τον οικείο συντελεστή βαρύτητας που έχει αριθµητική τιµή δύο
(2).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή (απώλεια βιβλιαρίου
συντήρησης και επισκευών), δεν προβλέπεται εφαρµογή ανώτατου ορίου προστίµου
δηλαδή οροφών.
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ΓΕΝΙΚΑ
148. 100636/46/0015/26.1.2007
ΘΕΜΑ: Φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές µε την αλλοδαπή.
Απαντώντας στην από 22.1.2007 αίτησή σας µε την οποία ρωτάτε εάν
υπόκειται σε θεώρηση το τιµολόγιο που εκδίδεται για πώληση αγαθών που
αποστέλλονται στην αλλοδαπή, εφόσον έχει προηγηθεί θεωρηµένο δελτίο
αποστολής, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών
προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο εκδίδεται από τον επιτηδευµατία
δελτίο αποστολής, ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ίδιου
νοµοθετήµατος για την πώληση αγαθών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία,
και εκτός της χώρας, εκδίδεται τιµολόγιο.
2.
Περαιτέρω, από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.
προκύπτει ότι το δελτίο αποστολής φέρει θεώρηση, σε αντίθεση µε το τιµολόγιο
πώλησης αγαθών που εκδίδεται αθεώρητο. Εξάλλου, από τη συνδυασµένη ερµηνεία
των διατάξεων του ν. 1809/1988 “περί φορολογικών µηχανισµών” και των
Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ
1082/2003 “περί της σήµανσης των µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων µε
µηχανισµούς ΕΑΦ∆ΣΣ του ν. 1809/1988” και ΠΟΛ 1083/2003 “περί της έκδοσης
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων” προκύπτει ότι τα στοιχεία που εκδίδονται
µηχανογραφικά (από Η/Υ) φέρουν σήµανση από φορολογικό µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ
και δεν φέρουν θεώρηση (διάτρηση), πλην ορισµένων ρητά αναφερόµενων
εξαιρέσεων.
3.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι επιτηδευµατίες που ασκούν
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια για τις πωλήσεις αγαθών που διενεργούν
προς πελάτες που εδρεύουν στην αλλοδαπή οφείλουν να εκδίδουν το ίδιο ακριβώς
φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν και προς τους πελάτες που εδρεύουν στην
ηµεδαπή, καθώς δεν προβλέπεται καµία σχετική εξαίρεση. Εκδίδουν, δηλαδή, είτε
δελτίο αποστολής, θεωρηµένο εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, ή µε φορολογική
σήµανση από µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. εάν εκδίδεται µηχανογραφικά, και τιµολόγιο
πώλησης αθεώρητο εάν εκδίδεται χειρόγραφα ή µε φορολογική σήµανση εάν
εκδίδεται µηχανογραφικά, είτε συνενωµένο τιµολόγιο –δελτίο αποστολής, θεωρηµένο
ή αθεώρητο (υπαγωγή ή µη στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 “περί
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων”) εάν εκδίδεται χειρόγραφα, ή µε φορολογική
σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ εάν εκδίδεται µηχανογραφικά.

149. 1005003/2799/11.1.2007
ΘΕΜΑ: Κατ’ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών – Φορολογικές υποχρεώσεις –
Επιβολή προστίµων.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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Ι. ΜΗΤΡΩΟ
Σύµφωνα µε την παρ.1 του αρθρ. 1 της 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ1102/14-07-05
Α.Υ.Ο.Ο. κάθε Φυσικό Πρόσωπο όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν.2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάµενο της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Κώδικα
Φ.Π.Α. πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Στην περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης δήλωσης έναρξης εργασιών έχουν
εφαρµογή τα πρόστιµα του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρθρ.4 του ν.2523/97
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη παράγραφο 30 του αρθρ.21 του ν.2948/01 ήτοι
εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ µέχρι χίλια εκατόν εβδοµήντα (1.1170) ευρώ τα οποία
κατά την διοικητική επίλυση περιορίζονται στο 1/3.
ΙΙ. Κ.Β.Σ.
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992)
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση
εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση,
αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά,
λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε
άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται µεταξύ
άλλων ότι εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά
τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευµατίες,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη µε βάση τις
διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, καθώς και οι νέοι
επιτηδευµατίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν
προβλέπεται ειδική ένταξη.
3.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής παιδικού σταθµού, εκπαιδευτηρίου, σχολής,
φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης
ή οργανισµού µε χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελµατικής κατάρτισης τηρεί και
µητρώο µαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση των
µαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που
συµφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των µεταφορικών και των
λοιπών δικαιωµάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
4.
Επίσης στην παράγραφο 10.5.2.3 της 3/1992 ερµηνευτικής εγκυκλίου του
Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι η τήρηση του προβλεπόµενου µητρώου µαθητών ισχύει µόνο
για τις περιπτώσεις που η παρεχόµενη εκπαίδευση (µάθηµα) λαµβάνει χώρα σε
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν την εκπαίδευση (ιδιόκτητες ή
µισθωµένες). Για τις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις
τρίτων (π.χ. επιχειρήσεων πελατών κλπ.) που δεν είναι σχολές, φροντιστήρια κλπ.
5.

Με βάση τα προαναφερόµενα και δεδοµένου ότι για τον ελεύθερο
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επαγγελµατία που παρέχει υπηρεσίες εκµάθησης ξένων γλωσσών δεν προβλέπεται
ειδική ένταξη, προκύπτει ότι αυτός κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο θα
πρέπει να τηρήσει βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒ.Σ., ενώ κατά τις επόµενες
διαχειριστικές περιόδους θα πρέπει να τηρήσει βιβλία µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα
της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, κατηγορίας όµως όχι
κατώτερης της δεύτερης. Επίσης προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω
επιτηδευµατίας διδάσκει ξένες γλώσσες σε δική του επαγγελµατική εγκατάσταση
(ιδιόκτητη ή µισθωµένη), υποχρεούται να τηρεί σ' αυτήν µητρώο µαθητών, ενώ στην
περίπτωση που διδάσκει τις ξένες γλώσσες αποκλειστικά στις οικίες των µαθητών
του, δεν υποχρεούται να τηρεί το πρόσθετο αυτό βιβλίο.
6.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 13 και 19του
ΚΒ.Σ., οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για την
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδουν θεωρηµένες (από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.)
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
7.
Εξάλλου µε βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και
ΠΟΛ.1082/2003 οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 1 Ο µεταξύ των
οποίων και οι εκµεταλλευτές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (παρ.3 του παρόντος),
απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του ν .1809/1988 για
την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των µηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν
συναλλαγές που καταχωρούνται σ'αυτά, καθώς και της θεώρησης µόνο των
στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές
που καταχωρούνται στα τηρούµενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να
αναγράφουν σε αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθµό του
εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.
8.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τηρείται το µητρώο µαθητών σύµφωνα µε τα
ανωτέρω (παρ.5 του παρόντος), εκδίδονται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά αθεώρητες
Α.Π.Υ. για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ' αυτό µε την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», ενώ στην περίπτωση που δεν τηρείται
(παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελµατικών εγκαταστάσεων) εκδίδονται οι ως άνω
Α.Π.Υ. θεωρηµένες από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
9.
Η µη εφαρµογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
και επιβάλλονται πρόστιµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων
5 και 9 του Ν. 2523/1997 (∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη Φορολογική
Νοµοθεσία και άλλες διατάξεις).
Η ∆/νση Εισοδήµατος στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις τυχόν
δικές της ενέργειες.

150. 1008369/139/Α0012/24.1.2007
ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης εισοδήµατος ιατρών που συµβάλλονται µε τα
ασφαλιστικά ταµεία – Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.
Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε το
ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής:
Α. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, µεταξύ
των άλλων ορίζεται ότι, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από υπηρεσίες
ελευθέριου επαγγέλµατος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος
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εισέπραξε τούτο.
Ως είσπραξη, για την επιβολή και για την παρακράτηση του φόρου, θεωρείται
και η πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υποχρέου για την καταβολή της
αµοιβής, ύστερα από προηγούµενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο.
2.
Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του πιο πάνω
νόµου, ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων
επαγγελµάτων λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών που εισπράττονται από την
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούµενος.
3.
Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1075711/1267/Α0012/
26.10.01 και 1015888/309/Α0012/27.2.02 έγγραφά µας) ότι ως χρόνος απόκτησης
του εισοδήµατος των ιατρών που συµβάλλονται µε το ∆ηµόσιο θεωρείται και εκείνος
κατά τον οποίο ο δικαιούχος - ιατρός έλαβε µε οποιοδήποτε τρόπο γνώση της
έκδοσης του εντάλµατος πληρωµής των αµοιβών του από τις ∆ιευθύνσεις
Εντελλοµένων Εξόδων, καθόσον η έκδοση αυτή καθεαυτή συνιστά πίστωση του
ποσού των αµοιβών στα βιβλία του οφειλέτου ∆ηµοσίου, κατ' εφαρµογή των
προαναφερόµενων διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος.
4.
Ύστερα από τα παραπάνω, ως χρόνος απόκτησης του αµοιβών των ιατρών
που συµβάλλονται µε ασφαλιστικά ταµεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο οι
δικαιούχοι έλαβαν γνώση της έκδοσης των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ή
έλαβαν τη σχετική βεβαίωση αµοιβών στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το
σύνολο των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδόθηκαν στο όνοµά τους και το
συνολικό ποσό των δικαιούµενων αµοιβών, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης
του προβλεπόµενου από τον Κ.Β.Σ., παραστατικού στοιχείου.
Β. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 (εδάφ. β') και 3 (εδάφ. α')
του άρθρου 13 του Π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, των
επιτηδευµατιών που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα κατονοµαζόµενο στην
παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική
τους είσπραξη.
2.
Οι ανωτέρω διατάξεις ερµηνεύτηκαν µε τις παραγρ. 13.2.2 και 10 των
εγκυκλίων 3/24.11.1992 και 1163/30.6.1994 αντίστοιχα και δόθηκαν οι απαραίτητες
διευκρινίσεις προκειµένου, να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις για τον χρόνο έκδοσης
των Α.π.γ. από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα (κατονοµαζόµενο στην παρ. 1
του άρθρου 48 του ν. 2238/1994), ο οποίος τονίστηκε ότι συναρτάται απόλυτα από
το χρόνο είσπραξης καί ειδικότερα:
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες εκδίδουν Α.Π.Υ. µε κάθε επαγγελµατική τους
είσπραξη, δηλαδή κάθε φορά που εισπράττουν ποσά που έχουν σχέση µε την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, είτε αφορούν προκαταβολή, είτε εξόφληση
λογαριασµού, ανεξάρτητα από το χρόνο που τα δικαιώµατά τους κατέστησαν
απαιτητά και περαιτέρω ανεξάρτητα εάν τα ποσά αυτά ευθέως ή µη µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως αµοιβές (π.χ. είσπραξη τόκων που επιδικάσθηκαν και αφορούν
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα κ.λ.π.).
Ακόµη, ως είσπραξη - καταβολή, (είσπραξη αµοιβής από το δικαιούχο) Κ.Β.Σ.
λογίζεται και η πίστωση του δικαιούχου ελεύθερου επαγγελµατία στα βιβλία του
υπόχρεου για την καταβολή της αµοιβής, ύστερα από προηγούµενη, επί αποδείξει,
αναγγελία στο δικαιούχο της πίστωσης του λογαριασµού του.
3.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι, ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.
από τους γιατρούς για αµοιβές που εισπράττουν για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
προς το ∆ηµόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταµεία συναρτάται άµεσα µε το χρόνο
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είσπραξης καταβολής της αµοιβής τους ή την πίστωση του λογαριασµού τους.
Εποµένως, οι γιατροί που συµβάλλονται µε το ∆ηµόσιο, ή άλλα ασφαλιστικά
ταµεία (Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ Κ.α.) πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. για τις αµοιβές τους στον
οριζόµενο από τον Κ.Β.Σ. χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παρ. 2
του παρόντος και όχι όπως συνηθίζεται µε την υποβολή των δικαιολογητικών βάσει
των οποίων γίνεται έλεγχος και εκκαθάριση της αµοιβής αυτής.

151. 1011416/194/Α0012/26.1.2007
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση γλύπτη.
Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Α. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, εισόδηµα από
υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων είναι µεταξύ άλλων και οι αµοιβές από την
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του γλύπτη.
2.
Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1002246/53/Α0012/23.3.2004
και 1071675/1298/Α0012/24.7.97 έγγραφά µας) ότι οι αµοιβές από καλλιτεχνικές
δραστηριότητες όπως είναι του γλύπτη, του ζωγράφου, του γραφίστα κ.α. αποτελούν
εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα εφόσον προέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής
δηµιουργίας και το παραγόµενο έργο ως συγκεκριµένο και µοναδικό δεν
αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιµα προς πώληση σε κάθε τρίτο. Στην περίπτωση
όµως που ο δηµιουργός προβαίνει σε κατασκευή προϊόντων µαζικής παραγωγής το
εισόδηµα που αποκτά θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Επίσης,
εισόδηµα από εµπορική επιχείρηση θεωρείται ότι αποκτά ο καλλιτέχνης όταν εκτός
από τη διοργάνωση εκθέσεων στις οποίες παρουσιάζονται τα έργα του, αναλαµβάνει
και τη χρηµατοοικονοµική οργάνωση και διαχείριση των εκθέσεων αυτών (σχετ. το
1140413/2234/Α0012/30.12.98 έγγραφό µας).
3. Συνεπώς, το εισόδηµα του γλύπτη αποτελεί εισόδηµα από ελευθέρια
επαγγέλµατα µε την προϋπόθεση ότι ασκείται µόνο καλλιτεχνική δραστηριότητα ενώ
αν ασκείται εµπορική δραστηριότητα (µαζική παραγωγή και πώληση,
χρηµατοοικονοµική οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων κ.α.) θεωρείται εισόδηµα από
εµπορική επιχείρηση.
Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική
επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική
ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο
στο εξής µε τον όρο «επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει,
υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο
σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον
Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.
Από τις ανωτέρω διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται
στο κεφάλαιο Α' του παρόντος, προκύπτει ότι ο γλύπτης, ανεξάρτητα. αν αποκτά
εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις,
θεωρείται επιτηδευµατίας και υποχρεούται στην τήρηση των βιβλίων και την έκδοση
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των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.
3.
Ειδικότερα, ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, από τις
συνδυασµένες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.,
προκύπτει ότι οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, κατονοµαζόµενο
στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν, 2238/1994- εποµένως και ο καλλιτέχνης
γλύπτης- στις εκδιδόµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αµοιβής, αριθµητικώς,
καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη, Ο επιτηδευµατίας αυτός
εκδίδει την ίδια απόδειξη και όταν παρέχει υπηρεσίες για επαγγελµατική
εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφει σ' αυτήν το επάγγελµα και τον αριθµό
φορολογικού του µητρώου. Στις περιπτώσεις δε αυτές η Α.Π.Υ. επέχει θέση
τιµολογίου.
4.
Εποµένως, εφόσον ο καλλιτέχνης γλύπτης δηµιουργεί έργα µε
προέχον στοιχείο αυτό της πνευµατικής εργασίας, τα οποία διαθέτει λιανικώς ή
χονδρικώς, υποχρεούται να εκδίδει σε κάθε περίπτωση Α.Π.Υ., κατά τα ανωτέρω
οριζόµενα (παράγραφος 1 του παρόντος). Ειδικά για τις περιπτώσεις συναλλαγών µε
επιτηδευµατίες, σκόπιµο - είναι για την αποφυγή αµφισβητήσεων, στις εκδιδόµενες
Α.Π.Υ. να αναγράφεται πέραν των άλλων, το είδος και η ποσότητα των έργων.
5.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που το παραγόµενο έργο δεν είναι µοναδικό,
αλλά αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιµα προς πώληση σε κάθε τρίτο, τότε
θεωρείται ότι ο γλύπτης προβαίνει σε πώληση αγαθών και συνεπώς,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ.1 και 13 παρ.1 του Κ.Β.Σ.,
υποχρεούται σε έκδοση τιµολογίου - δελτίου αποστολής, εφόσον η πώληση
διενεργείται προς επιτηδευµατία, ή απόδειξης λιανικής πώλησης, εφόσον η πώληση
διενεργείται προς ιδιώτη, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι στην τελευταία περίπτωση οι
αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται από φορολογική ταµειακή µηχανή, κατ'
εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/88.
6.
Επίσης, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., που προβλέπουν την έκδοση στοιχείου εκκαθάρισης για
πωλήσεις που γίνονται για λογαριασµό τρίτου, προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο
γλύπτης συνεργάζεται µε εκµεταλλευτή εκθεσιακού χώρου (γκαλερί), και δεδοµένου
ότι ο καλλιτέχνης δεν αποκτά εγκατάσταση στο χώρο της γκαλερί, αποστέλλει σε
αυτόν τα έργα του µε δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται «πώληση για
λογαριασµό µου» και ο εκµεταλλευτής της γκαλερί εκδίδει για τις πωλήσεις που
διενεργεί τιµολόγια πώλησης προς επιτηδευµατίες και αποδείξεις λιανικής πώλησης
προς ιδιώτες. Εν συνεχεία, ο εκµεταλλευτής της γκαλερί εκδίδει στοιχείο εκκαθάρισης
προς τον καλλιτέχνη για τις διενεργηθείσες πωλήσεις, µε το περιεχόµενο που
ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί παραστατικό εσόδου για
τον καλλιτέχνη και παραστατικό εξόδου για τον εκµεταλλευτή της γκαλερί.
7.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. δελτίο
αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία, µεταξύ άλλων, σε κάθε διακίνηση
αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, το ίδιο δε ισχύει και επί
διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία.
Συνεπώς, τα έργα γλυπτικής κατά τις διακινήσεις από και προς την έδρα της
επιχείρησης πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής µε αναγραφή του
σκοπού της διακίνησης (Π.χ. προς πώληση, προς επίδειξη και πιθανή πώληση,
προς επίδειξη και επιστροφή, προς επεξεργασία, κατόπιν επεξεργασίας, δωρεάν
παράδοση, πώληση για λογαριασµό µου κ.λ.π.).
8.
Με την περ. ε' της παρ. 11.9.4. της ερµηνευτικής εγκυκλίου 3/1992
έχει διευκρινιστεί ότι µπορεί να µην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη

- 467 -

διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και µηχανηµάτων για
την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους. Συνεπώς, κατ' αναλογία των
ανωτέρω στην περίπτωση που ο γλύπτης εργάζεται εκτός εγκατάστασης µπορεί να
µεταφέρει τα εργαλεία του στο χώρο που παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αυτά να
συνοδεύονται
από δελτίο αποστολής.
9.
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. στις
περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών που
προβλέπονται από το ν. 1642/1986 (νυν ν.2859/2000), εκδίδεται απόδειξη
αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας
του Κ. Β. Σ. , εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη
αυτοπαράδοσης». Συνεπώς, εάν κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του Φ.Π.Α. κριθεί
ότι η δωρεάν παράδοση έργου σας συνιστά πράξη αυτοπαράδοσης, τότε απαιτείται
η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης, άλλως αρκεί η έκδοση δελτίου αποστολής, εάν
υπάρχει διακίνηση, και δεν απαιτείται η έκδοση στοιχείου αξίας.
10. Τέλος, στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας βρίσκει σε ελεύθερο
περιβάλλον πρώτες ύλες( Π.χ. πέτρες, ξύλα κ.λπ.) τις οποίες προτίθεται να εισάγει
στην επιχείρησή του προς επεξεργασία, δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο.
Γ΄ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ια της παραγράφου 1 του
άρθρου 22, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή
υπηρεσιών από καλλιτέχνες, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό.
Ως µη φορολογητέες υπηρεσίες γλύπτη θεωρούνται οι υπηρεσίες συντήρησης
γλυπτών γενικά έργων ενός µουσείου, µιας εκκλησίας κλπ.
Στην περίπτωση που γλύπτης εκτελεί γλυπτικές εργασίες σε ακίνητα εταιρειών
και ιδιωτών, τα πρόσωπα αυτά δέχονται τις υπηρεσίες του ως τελικοί καταναλωτές.
Εποµένως οι υπηρεσίες αυτές δεν απαλλάσσονται από το φόρο. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περιπτ. 5 της παραγράφου Ι του Κεφαλαίου Β' Υπηρεσίες, του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ο συντελεστής που αναλογεί στις πράξεις
αυτές είναι 9%.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της
παραγράφου 54 του Κεφαλαίου Α' Αγαθά, του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα
Φ.Π.Α., η παράδοση από τον ίδιο τον δηµιουργό τους πρωτότυπων έργων
αγαλµατοποιίας ή γλυπτικής, από κάθε ύλη, υπάγεται στον φόρο και µε συντελεστή
9%.

152. 1095254/2206/Α0012/8.2.2007
ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων πρακτορείων ταξιδιών.
Απαντώντας στο από 26-10-2006 σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω
θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής:
Ι. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφoυ 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε
, εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή
εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση
οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια
επαγγέλµατα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30
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του Κ.Φ.Ε, ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το
σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.
3.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία
και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των εξόδων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο
αυτό.
4.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις παρ.14 άρθρου 30 ν. 3220/2004, τα
τουριστικά λεωφορεία από 1-1-2005 φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε (λογιστικά ).
5.
Έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ.Ε. 1959/ Εγκ. 4/14.2.1980 ∆ιαταγή), οι
συντελεστές που περιλαµβάνονται στον πίνακα που περιλαµβάνει τους Σ.Κ.Κ που
εφαρµόζονται στα ακαθάριστα έσοδα ή στις αγορές, αναφέρονται σε αµιγείς.
επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις ασχολούµενες µε ένα από τα αναφερόµενα
στον πίνακα συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Σε όσες όµως περιπτώσεις η επιχείρηση
ασχολείται µε περισσότερους κλάδους που αντιστοιχούν σε επαγγέλµατα
αναφερόµενα ξεχωριστά στον πίνακα και µε διαφορετικό Σ.Κ.Κ., η φορολογούσα
αρχή πρέπει να διαχωρίζει τα ακαθάριστα έσοδα κατ' επάγγελµα και να εφαρµόζει σ'
αυτά αντίστοιχα τον οικείο συντελεστή κάθε επαγγέλµατος.
6.
Τέλος για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος θα πρέπει οι
πωλήσεις ανά ΜΣΚΚ να καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων εξόδων, εφόσον τούτο είναι δυνατόν ή σε αθεώρητες καταστάσεις στο τέλος της
χρήσης και µέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για την
διευκόλυνση
τόσο
των
φορολογουµένων
όσο
και
των
∆.Ο.Υ.
(1070448/1392/ΑΟ012/14-7.2005 έγγραφό µας ).
ΙΙ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),
όπως αυτές ερµηνεύτηκαν µε τις εγκυκλίους Π.4336/3162/αρ.10/10.7.87 και
1098639/4519/1378/ ΠΟΛ.1221/29.08.1995, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων,
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού εφόσον και κατά το µέρος που για
την πραγµατοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιµοποιούν προς άµεση
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που
παρέχονται από άλλους υποκείµενους στο φόρο.
Σύµφωνα µε το ειδικό αυτό καθεστώς, το πρακτορείο παρέχει µια ενιαία
υπηρεσία «πακέτο» προς τον ταξιδιώτη και φορολογείται για τη µικτή αµοιβή του, µε
τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%). Η µικτή αµοιβή προκύπτει µετά την αφαίρεση,
από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (το οποίο λαµβάνεται
χωρίς φόρο), του κόστους (µε φόρο) µε το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο για την
παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που το πρακτορείο λαµβάνει από
άλλους υποκείµενους στο φόρο για την άµεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Στην ανωτέρω ενιαία υπηρεσία «πακέτο» εντάσσεται επίσης και η υπηρεσία
µεταφοράς που το πρακτορείο παρέχει µε ίδια µεταφορικά µέσα (ιδιόκτητα ή
µισθωµένα) προς τον ταξιδιώτη, µε την προϋπόθεση ότι για την αξία της µεταφοράς
αυτής (υπολογιζόµενη µε τεκµαρτό τρόπο) καταβάλλεται φόρος µε το κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ και η τεκµαρτή αυτή δαπάνη, µε το ΦΠΑ που οφείλεται σύµφωνα µε
το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσαυξάνει το κόστος του πακέτου.
Το πρακτορείο ταξιδίων δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο
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επιβαρύνονται οι εισροές του.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι, για τις ανάγκες του ΦΠΑ, από τα βιβλία
και στοιχεία του πρακτορείου θα πρέπει να προκύπτει:
- Το συνολικό ποσό που εισπράττει το πρακτορείο από τον πελάτη, στα
πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
- Το κόστος (µε ΦΠΑ) του πρακτορείου για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών που λαµβάνει από άλλους υποκείµενους στο φόρο, στα πλαίσια
παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
- Η τεκµαρτή αµοιβή για την ενδεχόµενη παροχή υπηρεσιών µεταφοράς µε ίδια
µεταφορικά µέσα και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος οφείλεται µε το κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ.
ΙΙΙ. ∆/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
1 .
Για τις υπηρεσίες «πακέτο» που προσφέρονται, πέραν της µεταφοράς
µε ιδιόκτητα πούλµαν (εξεύρεση καταλύµατος ύπνου, εστιατορίων, ξενάγηση κ.λ.π.),
σε ιδιώτες, από τουριστικά γραφεία, εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, για
το σύνολο των αµοιβών που λαµβάνονται για τις υπηρεσίες αυτές (έγγραφό µας
1096198/1061/11-12-2003).
2
.Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆.186/1992), στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
αναγράφεται το ποσό της αµοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
Τέλος για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος θα πρέπει οι πωλήσεις ανά
Μ.Σ.Κ.Κ να καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων,
εφόσον τούτο είναι δυνατόν ή σε αθεώρητες καταστάσεις στο τέλος της χρήσης και
µέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τη διευκόλυνση
τόσο του φορολογούµενου όσο και των ∆.Ο.Υ. (σχετ. 1070448/1392/Α0012/14.7.2005
έγγραφο).
3.
Για τις συναλλαγές που αφορούν παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, για
τις οποίες εκδίδονται ΑΠ.Υ., δεν υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

153. 1019543/137/0015/7.5.2007
ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση µε αντικείµενο
δραστηριότητας την εµπορία µεταχειρισµένων αυτοκινήτων.
Απαντώντας στην από 26.02.2006 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10
του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 26 του
άρθρου 28 του ν.3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ΄
του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 22/12/2006 και µετά, ορίζεται ότι ο
επιτηδευµατίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και
λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου
τηρεί βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε αγαθό που
αγοράζει ή παραλαµβάνει από τρίτο για πώληση τη χρονολογία εισόδου και εξόδου,
το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου και τον αριθµό
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κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του
οχήµατος.
2.
Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται
ότι ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο αγοράς, µεταξύ άλλων, και για την αγορά
αγαθών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά τη
πώλησή τους.
3.
Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 προκύπτει ότι
για την πώληση αγαθών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία ή προς το κοινό
εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) αντίστοιχα.
Επίσης µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’) ορίζεται ότι, «Οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά
λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν
φορολογικές ταµειακές µηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης
αγαθών και παροχής υπηρεσιών».
4.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1104/1995 διευκρινίστηκε ότι σε κάθε περίπτωση
λιανικής πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που υπάγονται στο καθεστώς του
άρθρου 36α του ν. 1642/1986 (νυν άρθρο 45 του ν. 2859/2000) εκδίδεται θεωρηµένη
απόδειξη λιανικής πώλησης χειρόγραφη ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, από την
οποία προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατοµίκευση του
πωληθέντος αγαθού κ.λ.π.). Επίσης, µε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1083/2003 και
1082/2003 ορίζεται ότι οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου
10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται αφενός της θεώρησης µόνον των φορολογικών
στοιχείων αξίας, στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται σ’ αυτά
και αφετέρου της σήµανσης µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
σε περίπτωση
µηχανογραφικής έκδοσης των φορολογικών στοιχείων που καταχωρούνται στα
πρόσθετα βιβλία αντίστοιχα.
5.
Τέλος, µε την παράγραφο 13.2.3.1 της ερµηνευτικής Εγκυκλίου 3/1992,
διευκρινίσθηκε ότι, οι επιτηδευµατίες που πωλούν µεταχειρισµένα αυτοκίνητα,
µοτοσικλέτες κ.λ.π που δεν υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 36α του
ν.1642/1986 και τηρούν πρόσθετο βιβλίο που ορίζεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., δεν έχουν υποχρέωση αναγραφής
πρόσθετων στοιχείων (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του πελάτη) στις αποδείξεις
λιανικής πώλησης, τις οποίες υποχρεούνται να εκδίδουν από φ.τ.µ. ή Η/Υ.
6.
Με βάση τα προαναφερόµενα, τα προσήκοντα στοιχεία των συναλλαγών που
αναφέρονται στο σχετική αίτησή σας, έχουν ως εξής:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ι) Προς πελάτες – ιδιώτες:
Κανονικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α.: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από
φ.τ.µ. ή από Η/Υ (χωρίς σήµανση, ή µε σήµανση προαιρετικά).
Καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 45 του ν. 2859/2000: Απόδειξη λιανικής πώλησης
χειρόγραφη (αθεώρητη) ή από Η/Υ (χωρίς σήµανση, ή µε σήµανση προαιρετικά),
από την οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατοµίκευση του
πωληθέντος αυτοκινήτου κλπ).
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Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των εν λόγω Α.Λ.Π. (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά)
αναγράφεται υποχρεωτικά η αξία τους και ο αύξων αριθµός τους στο πρόσθετο
βιβλίο µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής τους.
ΙΙ) Προς πελάτες – επιτηδευµατίες: Έκδοση συνενωµένου ∆ελτίου Αποστολής –
Τιµολογίου Πώλησης (θεωρηµένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε
περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση, αλλά θεωρηµένου), ή ∆.Α.
(θεωρηµένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής
έκδοσης µε σήµανση) και ακολούθως Τ.Π. (αθεώρητου σε περίπτωση χειρόγραφης
έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση) ανεξάρτητα
από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο εµπίπτουν οι πωλήσεις αυτές, µε αναγραφή
υποχρεωτικά στο πρόσθετο βιβλίο του α/α του στοιχείου και της αξίας του µέχρι το
τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα έκδοσής του. Τα παραπάνω Τ-∆Α ή ∆.Α.
εκδίδονται υποχρεωτικά αθεώρητα, εφόσον ο επιτηδευµατίας εµπίπτει σε µία από τις
κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 1 περ.β΄ της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003
περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι, όταν εκδίδετε τιµολόγιο αγοράς προς ιδιώτη για την
αγορά µεταχειρισµένου αυτοκινήτου και δεδοµένου ότι µε το εν λόγω φορολογικό
στοιχείο απεικονίζεται συναλλαγή που καταχωρείται στο θεωρηµένο πρόσθετο
βιβλίο, αυτό είναι αθεώρητο, όταν εκδίδεται χειρόγραφα, και χωρίς σήµανση, όταν
εκδίδεται µηχανογραφικά, µε αναγραφή υποχρεωτικά στο πρόσθετο βιβλίο του α/α
του στοιχείου και της αξίας του µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα
έκδοσής του.

154. 1035230/227/0015/18.5.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων
στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών.
Σε απάντηση της από 5-4-2007 αίτησής σας, µε την οποία ζητάτε να σας
γνωρίσουµε, εάν στην περίπτωση διακοπής εργασιών του υποκαταστήµατός σας
επιβάλλεται πρόστιµο του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν
αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία για ακύρωση, θέτουµε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
1.
Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987,
1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.1264/6.11.2000
και
έγγραφό
µας
10110114/60/0015/5.2.1999) προσκοµίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει
περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) µόνο τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα
φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή βιβλία, προκειµένου να
αποκλειστεί η παράνοµη χρησιµοποίηση αυτών.
2.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποχρέωση ακύρωσης µη
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων και εποµένως η επιβολή ή όχι
προστίµου σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν, υφίσταται σε κάθε περίπτωση
για τα θεωρηµένα αχρησιµοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία
ή βιβλία και ανεξάρτητα από το χρόνο διαφύλαξης των χρησιµοποιούµενων
στοιχείων ή βιβλίων.
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3.
Για τον τρόπο απόδειξης – δήλωσης ότι τα θεωρηµένα φορολογικά
στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουµε ότι η διαπίστωση
αυτή είναι θέµα σε κάθε περίπτωση πραγµατικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην
αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από
αυτόν, ο οποίος µπορεί να το εξετάζει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ.
τελευταίο εκδοθέν, από τις εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, κ.λ.π. ).
Ενόψει των ανωτέρω, η περίπτωση µη προσκόµισης των ως άνω στοιχείων
επισύρει το πρόστιµο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ.
θ’) του ν. 2523/1997.

155. 1047376/310/0015/25.5.2007
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή ή µη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του
ν. 2992/2002, για συναλλαγές µε αγρότες.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό υπόµνηµά σας, µε το οποίο ζητάτε να
σας γνωρίσουµε, εάν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16
του ν. 2992/2002 περί της εξόφλησης των συναλλαγών που αφορούν αγορά αγαθών
ή λήψη υπηρεσιών, αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµες επιταγές στις περιπτώσεις όπου οι αντισυµβαλλόµενοι
µε τα µέλη της Ένωσής σας (Κατασκευαστές – πωλητές γεωργικών µηχανηµάτων)
είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ή είναι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο
κανονικό καθεστώς της εν λόγω φορολογίας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν µε την παράγραφο
5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (ισχύς από 20/3/2002), ειδικά για την απόδειξη
της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή
λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τµηµατική ή ολική
εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.
2.
Επισηµαίνεται ότι, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί µε την αριθµ.
1029423/202/ΠΟΛ. 1127/0015/16.4.2002 εγκύκλιο (παρ. 2α’) µε την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 2992/2002, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούν (ως λήπτες), όσοι απαλλάσσονται από την
τήρηση φορολογικών βιβλίων (π.χ. ∆ηµόσιο, αγρότες ειδικού καθεστώτος κ.λπ.)
καθώς και για τις συναλλαγές που πραγµατοποιούν (ως λήπτες) όσοι δεν έχουν τις
υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. – Π.∆. 186/1992 (π.χ. ιδιώτες).
3.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
από αγρότες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α.) λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα των συναλλαγών αυτών και του
τρόπου έκδοσης των στοιχείων (έκδοση από τους αντισυµβαλλόµενους – εµπόρους
και όχι από τους αγρότες), είναι εκτός πεδίου εφαρµογής των διατάξεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
Ο αγρότης όµως που έχει ενταχθεί µε δήλωσή του στο κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α. είναι επιτηδευµατίας για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κατά
συνέπεια έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε
επιτηδευµατίας, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση εξόφλησης των συναλλαγών
που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά
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στοιχείο µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµες επιταγές, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος.

156. 1028447/181/0015/29.6.2007
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρηµατικό ποσό που λαµβάνει
ασφαλιστικός σύµβουλος κατά τη λύση της σύµβασης.
Απαντώντας στην από 19/3/2007 αίτησή σας, σχετικά µε το αντικείµενο του
θέµατος και κατά το λόγο της αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992) για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου
ή δικαιώµατος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο
επιτηδευµατία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα
αυτού, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά
περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της
χώρας εκδίδεται τιµολόγιο.
2.
Ενόψει των ανωτέρω και των διαλαµβανοµένων στη µε αρ. πρωτ.
1028443/536/Α0012/22-6-2007 απάντηση της ∆/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος
προς την εταιρεία σας αναφορικά µε την φορολογική αντιµετώπιση του εν θέµατι
χρηµατικού ποσού, εφόσον η συνεπεία της λύσεως της σύµβασης, µεταβίβαση του
χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού συµβούλου στην ασφαλιστική εταιρεία θεωρείται
µεταβίβαση δικαιώµατος συναφούς µε την επιχείρηση, θα εκδοθεί τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΒΣ.

157. 1036816/237/0015/29.6.2007
ΘΕΜΑ: Επίδραση στο κύρος βιβλίων σε περίπτωση µη διαφύλαξης από τον
εκδότη των πρωτότυπων δελτίων αποστολής που αφορούν τις
περιπτώσεις διακινήσεων µε σκοπό το «δειγµατισµό» (χωρίς
παράδοση).
Σε απάντηση του µε αριθµ. 6378/11.4.2007 εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε να
σας γνωρίσουµε εάν η µη διαφύλαξη από τον εκδότη των πρωτότυπων δελτίων
αποστολής που αφορούν τις περιπτώσεις διακινήσεων µε σκοπό το «δειγµατισµό»
(χωρίς παράδοση) και στοιχεία πελάτη «διάφοροι» επισύρει τις κυρώσεις των
διατάξεων της παραγράφου 3, περίπτωση γ΄ ή της παραγράφου 4 περίπτωση στ΄
του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ, όπως
ισχύουν, ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να διαφυλάσσει τα φορολογικά του στοιχεία
για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις αυτές.
2.
Η υποχρέωση διαφύλαξης από τον κατά περίπτωση υπόχρεο καταλαµβάνει
όλα τα υποχρεωτικώς εκδιδόµενα σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. αντίτυπα.
Συνεπώς στην περίπτωση έκδοσης δελτίων αποστολής τα στελέχη αυτών
φυλάσσονται από τον εκδότη ενώ τα πρωτότυπα από τον παραλήπτη των αγαθών.
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Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι στην περίπτωση έκδοσης δελτίων αποστολής
µε σκοπό το δειγµατισµό χωρίς παράδοση των αγαθών, τα πρωτότυπα των οποίων
συνοδεύουν τα αγαθά µέχρι την επιστροφή τους στην εγκατάσταση του εκδότη
(επιχείρησης που δειγµατίζει), ο τελευταίος έχει υποχρέωση διαφύλαξης τόσο των
στελεχών όσο και των πρωτότυπων των δελτίων αποστολής και εποµένως σε
περίπτωση µη διαφύλαξης των πρωτοτύπων επιβάλλεται σ΄ αυτόν το πρόστιµο της
περίπτωσης Θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιµο µόνον όταν
δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικά
εκδοθέντα αντίτυπα.
3.
Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
30 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος, µεταξύ άλλων, τηρεί ή εκδίδει ή
διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις
διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,
4.
Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας
κρίνονται ανακριβή, όταν ο υπόχρεος, µεταξύ άλλων δεν διαφυλάσσει τα
συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών. ∆εν εµπίπτει στην περίπτωση αυτή η µη
διαφύλαξη και επίδειξη η οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των οριζοµένων στις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται
εξωλογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, πρέπει να είναι µεγάλης έκτασης,
ώστε να τα επηρεάζουν σηµαντικά ή να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο το
λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των
διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για τις
πράξεις ή παραλείψεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου αυτής.
5.
Ύστερα από τα προαναφερόµενα η µη διαφύλαξη από τον υπόχρεο
επιτηδευµατία των πρωτότυπων των δελτίων αποστολής που εξέδωσε µε σκοπό το
δειγµατισµό χωρίς παράδοση των αγαθών, συνιστά λόγο ανακρίβειας των βιβλίων
του. Περαιτέρω προκύπτει ότι για να κριθούν τελικώς τα εν λόγω βιβλία ανακριβή εξ
αυτού του λόγου, θα πρέπει οι διαπιστώσεις του ελέγχου να είναι µεγάλης έκτασης ή
να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών
υποχρεώσεων, ζήτηµα το οποίο είναι πραγµατικό και το οποίο κρίνεται από το
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τα
διοικητικά δικαστήρια.

158. 1077454/1495/Α0012/6.8.2007
ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας επί πώλησης παγίου στοιχείου της
επιχείρησης ως εµπορεύµατος - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία.
Σε απάντηση σχετικής τηλεοµοιοτυπίας σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα
σας πληροφορούµε τα εξής :
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Α. ∆/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. (ζ) της παραγράφου (3) του
άρθρου 28 του ν. 2238/94 ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η
πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν
πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.
2.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.
2238/94, είναι το µεταβιβαζόµενο αγαθό να είναι πάγιο στοιχείο της επιχείρησης το
οποίο µεταβιβάζεται ως εµπόρευµα και το πραγµατοποιούµενο κέρδος από την
πώληση αυτή θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
3.
Προκειµένου να υπολογιστεί και να φορολογηθεί η υπεραξία που
προκύπτει από την πώληση του παγίου (αυτ/του - µηχανής) ως εµπορεύµατος έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθ, 7 του ν. 1160/81.
4.
Η αξία του παγίου ως εµπορεύµατος που εξευρίσκεται µε τον
παραπάνω τρόπο φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 30% υποβαλλοµένης γι'
αυτό σχετικής δήλωσης στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ που είναι αρµόδιος για τη
φορολογία του εισοδήµατος πριν από την πράξη µεταβίβασης.
Η αξία αυτή µπορεί να υπαχθεί σε φορολογία εισοδήµατος και βάσει των
γενικών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος που ισχύουν, εφόσον
συµπεριληφθεί µαζί µε τα λοιπά του εισοδήµατα του οικείου οικονοµικού έτους,
διαφορετικά θεωρείται ότι εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωση µε την
αυτοτελή φορολόγησή του (30%).
5.
Κατά συνέπεια, στη συγκεκριµένη περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης
ενοικίασης µοτοποδηλάτων που αναφέρεσθε και εφόσον αυτή τηρεί Β' κατηγορίας
βιβλία του ΚΒΣ όπως µας πληροφορήσατε τηλεφωνικά, επειδή το σύνηθες κέρδος
αυτής προέρχεται από την ενοικίαση αυτών, τα οποία αποτελούν πάγια περιουσιακά
της στοιχεία σε περίπτωση που συµβεί να πουλήσει κάποιο από αυτά τότε το κέρδος
που θα προκύψει από την πώληση του πάγιου περιουσιακού της στοιχείου
(µοτοποδήλατο) αποτελεί υπερτίµηση από πάγιο κεφάλαιο και πρέπει κατά τη
µεταβίβαση αυτή να επιβληθεί φόρος υπεραξίας.
Β. ∆/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση
αγαθών προς το κοινό, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης (κ.λπ.).
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
Ν. 1809/1988, οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν φορολογικές ταµιακές µηχανές για την
έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
3.
Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την παράγραφο
13.2.3.1. της εγκυκλίου 3/1992 ερµηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π. ∆/γµα
186/1992), οι επιτηδευµατίες που πωλούν µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες,
µοτοποδήλατα κ.λπ. και τηρούν το πρόσθετο βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, που
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ. ιε') του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.,
δεν έχουν υποχρέωση αναγραφής πρόσθετων στοιχείων (ονοµατεπώνυµο και
διεύθυνση του πελάτη) , στις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.), τις οποίες
εκδίδουν είτε από φορολογικές ταµειακές µηχανές (φ.τ.µ.), είτε από ταµειακά
συστήµατα Η/Υ, είτε από θεωρηµένα χειρόγραφα στελέχη σε περίπτωση βλάβης
των φ.τ.µ. ή των Η/Υ.
4.
Ενόψει των προαναφεροµένων, στη συγκεκριµένη περίπτωση της
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ατοµικής επιχείρησης ενοικίασης και πώλησης µεταχειρισµένων µοτοποδηλάτων, για
τις διενεργούµενες πωλήσεις µοτοποδηλάτων, θα εκδίδονται προς πελάτες-ιδιώτες
αποδείξεις λιανικής πώλησης από φ.τ.µ. ή εναλλακτικά από Η/Υ (χωρίς σήµανση
από ΕΑΦ∆ΣΣ ή µε σήµανση προαιρετικά), και προς πελάτες-επιτηδευµατίες είτε
συνενωµένο ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο Πώλησης (θεωρηµένο σε περίπτωση
χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση,
αλλά θεωρηµένο), ή ∆ελτίο Αποστολής (θεωρηµένο σε περίπτωση χειρόγραφης
έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης µε σήµανση) και ακολούθως
Τιµολόγιο Πώλησης (αθεώρητο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης ή σε
περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση).
Γ.Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν. 2859/2000), όπως ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης για την
εισαγωγή, αγορά ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης µέχρι (9) εννέα θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων ..... καθώς και οι
δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών
γενικά.
Η διάταξη αυτή δέν εφαρµόζεται (δηλαδή παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης) για τα
πιο πάνω µεταφορικά µέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή µεταφορά
προσώπων µε κόµιστρο.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2,3,4,5 και 13 προκύπτει ότι οι
πωλήσεις των παραπάνω αγαθών υπάγονται σε Φ.Π.Α..
Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 33 του ίδιου κώδικα στην περίπτωση αγαθών επένδυσης ή οριστικής
παύσης της χρησιµοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της
πενταετούς περιόδου (του διακανονισµού) ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µέσα
στο ίδιο έτος.
Εφόσον λοιπόν πρόκειται για πωλήσεις µοτοποδηλάτων, τα οποία είχατε
χρησιµοποιήσει για µίσθωση στην επιχείρησή σας, αυτές θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. και
θα πρέπει να προβείτε σε εφάπαξ διακανονισµό για όσα από τα µοτοποδήλατα
βρίσκονται στην πενταετή περίοδο του διακανονισµού των παγίων.

159. 1056441/375/0015/10.8.2007
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για ακύρωση εκδοθέντος
(εγκατάστασης), προς το ∆ηµόσιο.

τιµολογίου

τεχνικού

έργου

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και µετά τις διευκρινήσεις που
µας δόθηκαν τηλεφωνικά, αναφορικά µε αίτηµα για ακύρωση τιµολογίου εκτέλεσης
τεχνικού έργου(εγκατάστασης), που εξεδόθη προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την
επισκευή κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας σε Εισαγγελία, λόγω λήξης της
διαχειριστικής περιόδου που αφορά το υπόψη τιµολόγιο (έτος 2006) και µη
αποπληρωµής του τιµήµατος (όπως µας διευκρινίσατε τηλεφωνικά),θέτουµε υπόψη
σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 14 και 15) του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτές ερµηνεύθηκαν µε την εγκύκλιό µας 1118148/936/εγκ.
3/24.11.1992 (παρ. 12.5.2), το τιµολόγιο τεχνικών έργων ή των εγκαταστάσεων που
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προσοµοιάζουν µε αυτά, εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο, όχι
όµως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων. Όταν το έργο
συνεχίζεται και µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιµολογείται το τµήµα του
έργου που έχει εκτελεσθεί µέσα στη χρήση.
Όταν γίνονται προσωρινές επιµετρήσεις το τιµολόγιο εκδίδεται σ’ ένα µήνα από την
προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η
επιµέτρηση.
Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου είναι πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2
του Κώδικα αυτού (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, κ.λπ.) το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση του τεχνικού
έργου.
2.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του
τιµολογίου δεν συναρτάται µε το χρόνο είσπραξης της αµοιβής και, συνεπώς, στις
περιπτώσεις που το έργο ολοκληρώνεται ή γίνεται επιµέτρηση ή πιστοποίηση αυτού
χωρίς ταυτόχρονα να καταβάλλεται το εργολαβικό αντάλλαγµα, µπορεί να εκδίδονται
τιµολόγια, στο χρόνο που προαναφέραµε, µε την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ».
3.
Τέλος σε περίπτωση που ο αρµόδιος φορέας δεν εγκρίνει τη δαπάνη ή
µέρος αυτής, µε βάση την πιστοποίηση που αφορά εργολαβικά ανταλλάγµατα για
την εκτέλεση ∆ηµόσιου τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που προσοµοιάζει σε αυτό,
µπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιµολόγιο για λογιστική τακτοποίηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.13 του άρθρ.12 του Κ.Β.Σ, από τον εκδότη του αρχικού τιµολογίου,
για το µέρος της αµοιβής που δεν εγκρίθηκε.

160. 1087458/571/0015/16.10.2007
ΘΕΜΑ: ∆ωρεάν διάθεση αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς τους
πυρόπληκτους.
Απαντώντας στο από 12-9-2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, µε το οποίο ερωτάτε εάν
για εµπορεύµατα που έχουν παραδοθεί δωρεάν σε πυρόπληκτους µε δελτίο
αποστολής, σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1101/29-8-2007, µπορεί να γίνει η
καταχώρηση στα βιβλία µε λογιστικό σηµείωµα, απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης ή
Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.
Με βάση την εγκύκλιο 1028338/7527/1266/Α0014/ΠΟΛ.1101/29-82007, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δωρεάν διάθεση αγαθών για την κάλυψη
των αναγκών των πυρόπληκτων, δεν εκδίδουν στοιχείο αυτοπαράδοσης µε τον
αντίστοιχο Φ.Π.Α. αλλά τα αγαθά που δωρίζουν τα παραδίδουν µε δελτίο
αποστολής (σε πρόσωπα που θα πρέπει να είναι Υπηρεσίες ∆ηµοσίου τοµέα, ∆ήµοι,
Ιεροί Ναοί κ.λ.π.) αναγράφοντας επί αυτού ως σκοπό διακίνησης την ένδειξη
«δωρεάν διάθεση για τους πυρόπληκτους του 2007 του νοµού …».
Συνεπώς καθ΄ όσον αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας και εφόσον η διάθεση
έγινε µε βάση τα οριζόµενα στην προαναφερόµενη εγκύκλιο, οι σχετικές εγγραφές,
όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας, γίνονται µε βάση σχετικό λογιστικό σηµείωµα,
ενώ όταν τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν απαιτείται εγγραφή, δεδοµένου ότι το
κόστος των εµπορευµάτων που δωρήθηκαν θα συµπεριληφθεί στο κόστος
πωληθέντων µέσω της απογραφής.
2.
Η ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες λόγω αρµοδιότητας.
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161. 105164/337/0015/23.10.2007
ΘΕΜΑ: α) Χρησιµοποίηση ΕΑΦ∆ΣΣ για την έκδοση ∆ελτίων Αποστολής
τηεταιρίας “Αττική Οδός Α.Ε.” β) Καταχώριση ή µη των λογαριασµών
διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.
Με την από 24.5.2007 αίτησή σας, η οποία συµπληρώθηκε µε την από 24.9.2007
επιστολή σας, ζητάτε την απαλλαγή της επιχείρησής σας από τη σήµανση των
δελτίων αποστολής που εκδίδετε κατά την παράδοση ποµποδεκτών στους
συνδροµητές- πελάτες σας, µε βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1037084/289/0015/ΠΟΛ
1114/26.4.2001, λαµβανοµένου υπόψη α) ότι οι µηνιαίοι λογαριασµοί διελεύσεων
που επέχουν θέση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών απαλλάσσονται από τη σήµανση
µε µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ και β) ότι το λογισµικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε δεν είναι
δυνατόν να συνδεθεί µε φορολογικό µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ. Επίσης, ρωτάτε εάν οι
λογαριασµοί διοδίων συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις πελατών- προµηθευτών
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Ως προς το πρώτο θέµα, όπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία µας στις 15.10.2007 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων
σας, η επιχείρησή σας θα διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα σύνδεσης του
λογισµικού της µε τους µηχανισµούς σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ και εφόσον κριθεί σκόπιµο
θα επανεξετάσει την υποβολή ή µη εκ νέου, όµοιου αιτήµατος.
Ως προς το δεύτερο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε έτος
συγκεντρωτικές καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.
Περαιτέρω στην παράγραφο ε΄ της εγκυκλίου 1076242/524/0015/ΠΟΛ
1163/30.6.1994 προβλέπονται ορισµένες περιπτώσεις οι οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν
περιλαµβάνονται στις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, µεταξύ δε αυτών είναι
και τα διόδια και κατά συνέπεια οι λογαριασµοί διοδίων δεν περιλαµβάνονται στις
καταστάσεις πελατών προµηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

162. 1109535/15/0015/15.11.2007
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διαχειριστή πολυκατοικίας.
Σε απάντηση της από 9/9/2007 αίτησής σας, που περιήλθε στη ∆/νσή µας, µε
το αριθ. 1117/19-10-2007 διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Γεν. Γραµµατέα του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
σας γνωρίζουµε τα εξής
1.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στην τήρηση
των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό
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υποχρεούται ο επιτηδευµατίας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
επιτηδευµατίας θεωρείται κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
κοινωνία του Αστικού Κώδικα ή αστική εταιρεία (κερδοσκοπική ή µη) που ασκεί µέσα
στα όρια της επικράτειας δραστηριότητα, µε σκοπό την απόκτηση εισοδήµατος από
εµπορική ή βιοµηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
2.
Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο Ε.
11669/96/ΠΟΛ. 306/29.10.77, που εξακολουθεί να ισχύει, ότι η άτυπη ένωση των
ιδιοκτητών ή ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου για τις συναλλακτικές πράξεις
που αφορούν δαπάνες διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου και µόνο,
δεν θεωρείται επιτηδευµατίας και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων
και έκδοση στοιχείων. Οι προαναφερόµενες δε πράξεις (συναλλαγές) εξοµοιούνται
µε ιδιωτικές συναλλαγές και ως εκ τούτου για τις δαπάνες καθαριότητας,
συντήρησης, επισκευής και επιµέλειας εν γένει των κοινοχρήστων χώρων εκδίδονται
προς την άτυπη ένωση των ιδιοκτητών και ενοικίων στοιχεία λιανικής πώλησης.
Κατά συνέπεια προς τον διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασµό της ένωσης των
ιδιοκτητών ή ενοικίων εκδίδονται, κατά περίπτωση, αποδείξεις λιανικής πώλησης ή
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν ο διαχειριστής λαµβάνει αµοιβή ή όχι για
τις παρεχόµενες υπηρεσίες του.
Τέλος για την κατανοµή των κοινόχρηστων δαπανών µεταξύ των ιδιοκτητών ή
ενοίκων µπορεί να εκδίδονται από διαχειριστή σε κάθε ένα ξεχωριστά εκκαθαρίσεις
κατανοµής (µη φορολογικά παραστατικά).

163. 1113156/19/0015/21.11.2007
ΘΕΜΑ: Έλεγχος επαλήθευσης στοιχείων αντισυµβαλλόµενου.
Σε απάντηση του µε αριθµ. πρωτοκόλλου 4142/1-6-2007 εγγράφου σας, το
οποίο διαβιβάστηκε στις συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις µέσω του Γραφείου του κου
Υφυπουργού και στο οποίο θίγεται το θέµα της αδυναµίας, σε ορισµένες
περιπτώσεις, επιβεβαίωσης από τα µέλη σας των στοιχείων του αντισυµβαλλόµενου
(ηµεδαπού ή αλλοδαπού) και των κυρώσεων που επαπειλούνται σε βάρος των
µελών σας, όταν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται εικονικότητα ως προς το
πρόσωπο του αντισυµβαλλόµενου, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
(π.δ.186/1992), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
π.δ.134/1996 (έναρξη ισχύος από 1.8.1996) και ερµηνεύτηκαν µε την ΠΟΛ.
1206/17.7.1996, το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρουν και οι δύο
αντισυµβαλλόµενοι, δηλαδή τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου.
Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους συµβαλλόµενους να
επιβεβαιώνουν εκατέρωθεν τα αναγκαία στοιχεία ( ονοµατεπώνυµο, επωνυµία,
διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) από τη δήλωση έναρξης εργασιών (προκειµένου για
ηµεδαπό) ή άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, επιφυλασσοµένων των διατάξεων
περί απορρήτου
∆ιευκρινίζεται ότι, στο άρθρο 18 του Κ.Β.Σ. γίνεται ενδεικτική αναφορά
ορισµένων στοιχείων που δικαιούται να επιβεβαιώνει άµεσα ο συναλλασσόµενος
προς διασφάλιση της νοµιµότητας της συναλλαγής. Περαιτέρω, σε ορισµένες
περιπτώσεις π.χ. ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είναι δυνατή η συνδροµή των
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φορολογικών υπηρεσιών (∆ΟΥ, ∆/νση ΦΠΑ) για την επαλήθευση του αριθµού
µητρώου ΦΠΑ(ΑΦΜ/ΦΠΑ) του αντισυµβαλλόµενου.
Συγχρόνως, οι αντισυµβαλλόµενοι υποχρεούνται να παρέχουν εκατέρωθεν τα
ζητούµενα στοιχεία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η
νόµιµη(πραγµατική) άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Οι ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στη διασφάλιση των συναλλαγών και τον
περιορισµό της έκδοσης πλαστών ή εικονικών στοιχείων κυρίως ως προς το
πρόσωπο των αντισυµβαλλόµενων, στόχοι για τους οποίους άλλωστε και εσείς
κατανοείτε την αναγκαιότητα ύπαρξης των διατάξεων αυτών.
2.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/94, κάθε στοιχείο
του φακέλου που έχει σχέση µε την φορολογία ή άπτεται αυτής (π.χ. φορολογικές
δηλώσεις, δήλωση έναρξης, µεταβολής ή διακοπής εργασιών κ.λπ.) είναι απόρρητα
και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον, εκτός από το
φορολογούµενο τον οποίο αφορούν αυτά.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται µεταξύ άλλων η γνωστοποίηση του Α.Φ.Μ., του
αντικειµένου των εργασιών και της επαγγελµατικής ∆/νσης επιτηδευµατιών, προς
άλλον αιτούντα επιτηδευµατία, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ύπαρξης έννοµου
συµφέροντος.
3.
Περαιτέρω και στα πλαίσια της καταπολέµησης του φαινοµένου της
έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, το οποίο
σηµειωτέον έχει δυσµενέστατες επιπτώσεις για τα δηµόσια έσοδα, παρέχονται
συνεχείς οδηγίες προς όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε κατά
τους διενεργούµενους φορολογικούς ελέγχους να δίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να
αντιµετωπίζονται οι συναφείς περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Συνεπώς, τα µέλη σας, όπως και όλοι οι επιτηδευµατίες, πρέπει να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα και να εφαρµόζουν πιστά τις κείµενες διατάξεις, προς
αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης µη νοµιµότητας των
συναλλαγών τους από τους διενεργούµενους φορολογικούς ελέγχους.
Βεβαίως, εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ελεγκτικά πορίσµατα θα πρέπει
να είναι πλήρως τεκµηριωµένα και στοιχειοθετηµένα.

164. 1093248/623/0015/13.12.2007
ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα παραστατικά για παρεχόµενες υπηρεσίες από το ∆ηµόσιο.
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο αναφορικά µε το ερώτηµα που
υποβάλλατε ενόψει µηχανογράφησης της Υπηρεσίας σας, εάν τα συνηµµένα σε
αυτό αντίγραφα παραστατικών που αφορούν: α) αποδεικτικό κατάθεσης εγγράφου
και β) αποδεικτικό εκκαθάρισης, τα οποία εκδίδετε ως αποδείξεις για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες µετάφρασης προς το κοινό, είναι σύννοµα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
το ∆ηµόσιο, 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
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επί ακινήτου στην ηµεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί
υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που
ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12
του ιδίου ως άνω νοµοθετήµατος τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών ή τις
παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε επιτηδευµατία ή σε πρόσωπα των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2.
3.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ Β’
794/19.6. 2003) το ∆ηµόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης
φορολογικών στοιχείων, για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι
διατάξεις του Κ.Β.Σ. και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
4.
Ακόµη, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 το ∆ηµόσιο
απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρησιµοποίησης ΕΑΦ∆ΣΣ του ν.1809/1988 για
την έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του
Κ.Β.Σ., έστω και εάν αυτά εκδίδονται µε µηχανογραφικό τρόπο.
5.
Ενόψει των προαναφεροµένων, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
µετάφρασης προς ιδιώτες από την Υπηρεσία σας, δεν υποχρεούστε στην έκδοση
φορολογικού παραστατικού αξίας κατά τον τύπο και το περιεχόµενο που
προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια µπορείτε να εκδίδετε ως
αποδεικτικά είσπραξης της δικαιούµενης αµοιβής σας οποιαδήποτε παραστατικά
προβλέπει ο κανονισµός λειτουργίας της Υπηρεσίας σας, όπως π.χ. εκείνα,
αντίγραφα των οποίων επισυνάπτετε στο σχετικό έγγραφό σας.
Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες µετάφρασης προς επιτηδευµατίες ή πρόσωπα
των παραγράφων 3 (δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα, κ.λπ) και 4 (αγρότες και αγροτικές
εκµεταλλεύσεις) του Κ.Β.Σ., εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα µε τις συνδυασµένες διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1και 2
του παρόντος, το οποίο δεν υπόκειται σε θεώρηση ούτε και σε σήµανση µε
µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ έστω κι αν εκδίδεται µηχανογραφικά.
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