
1 

 

Φορολογικές ρσθμίσεις για πράκτορες και 
λιανοπωλητές λατείων 

 
 
Αξ. πξωη.: Γ15Α 1066189 ΔΞ 16.4.2013 
Τπνρξεώζεηο Κ.Φ.Α.. πξαθηόξωλ θξαηηθώλ ιαρείωλ 
Αζήλα, 16/04/2013 
Αξ. Πξωη.: Γ15Α 1066189 ΔΞ 2013 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
15ε Γ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Α΄ 
12ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 
ΣΜΗΜΑ Α’ 
 
Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο 10 
Σαρ. Κώδηθαο:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Σειέθωλν:210-3638389 
FAX:210-3641620 
 
ΘΕΜΑ: «Υποτρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων κρατικών λατείων.» 
 
ε απάληεζε ηνπ από 11/3/2013 ππνκλήκαηόο ζαο, ζην νπνίν αλαθέξεηε όηη 
νη επίζεκνη πξάθηνξεο ηωλ θξαηηθώλ ιαρείωλ αζθνύλ έλα πνιύ δύζθνιν θαη 
πηωρηθό ζε θέξδνο επάγγεικα, αθνύ πωινύλ ην 95% ηωλ αγνξαδόκελωλ 
από ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθώλ Λαρείωλ ρνλδξηθώο πξνο ηνπο πιαλόδηνπο 
θπξίωο ιαρεηνπώιεο θαη κε κεηθηό θέξδνο κόλνλ 1%, ελώ ηα ιηαληθώο 
πωινύκελα ιαρεία είλαη ειάρηζηα θαη ην θύξην έζνδν ιηαληθώο είλαη από ηα 
παηρλίδηα ηνπ ΟΠΑΠ, ηωλ νπνίωλ ε πξνκήζεηα εθάζηνπ πξνθύπηεη από ηε 
βεβαίωζε ηεο Α.Δ. ΟΠΑΠ. ηε ζπλέρεηα ηνπ ππνκλήκαηόο ζαο αλαθέξεηε όηη 
ηόζν ηα θαζαξά θέξδε ηωλ πιαλόδηωλ ιαρεηνπωιώλ όζν θαη ηωλ ινηπώλ 
επηηεδεπκαηηώλ ιηαληθήο πώιεζεο ιαρείωλ βαίλεη ζπλερώο κεηνύκελνο, ελώ 
ην κέζν θαζαξό θέξδνο ηωλ ιηαλνπωιεηώλ ππνινγίδεηαη ζε 1.219€ εηεζίωο. 
Γεδνκέλνπ δε όηη νη πιαλόδηνη πωινύλ ην 80% -95% ηωλ θξαηηθώλ ιαρείωλ 
πνπ πωινύληαη ζπλνιηθά θαη δεδνκέλνπ όηη δελ επηζηξέθνληαη ηα 
ελαπνκείλαληα απνύιεηα ιαρεία ζην πξαθηνξείν ην θέξδνο από ηελ ιηαληθή 
πώιεζε είλαη ειάρηζην, θαη πξνθύπηεη αλακθηζβήηεηα από ηελ βεβαίωζε ηνπ 
ΟΠΑΠ. Δπηπιένλ αλαθέξεηε όηη ν ππνινγηζκόο ηωλ αθαζαξίζηωλ εζόδωλ 
ζαο από ηελ πώιεζε ιαρείωλ γίλεηαη κε ζωζηό θαη αδηακθηζβήηεην ηξόπν. 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο πνπ αλαθέξεηε ζην 
ππόκλεκά ζαο δεηάηε λα ζπλερίζεηε λα ηεξείηε ην βηβιίν δηάζεζεο ιαρείωλ ην 
νπνίν ζα ζεωξείηε νηθεηνζειώο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ή ζηελ Τπεξεζία 
Κξαηηθώλ Λαρείωλ ή ζηα ΚΔΠ ή λα ην ηεξείηαη αζεώξεην όηαλ εμαληιεζεί ην 
ζεωξεκέλν βηβιίν πνπ ήδε έρεηε. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ, ζαο ελεκεξώλνπκε 
ηα εμήο: 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
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1. ύκθωλα κε ηηο πξνϊζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. ν πξάθηνξαο θξαηηθώλ ιαρείωλ είρε ππνρξέωζε λα 
ηεξεί βηβιίν δηάζεζεο ιαρείωλ ζην νπνίν θαηαρωξνύζε κε ηελ παξαιαβή ηωλ 
ιαρείωλ θάζε θιήξωζεο ηνπο αξηζκνύο ηωλ ιαρείωλ πνπ πξννξίδνληαλ λα 
πωιεζνύλ ιηαληθώο. 
 
Δπηπιένλ κε ηελ παξάγξαθν 10.5.12 ηεο εγθύθιηνπ ΠΟΛ.3/24.11.1992 είρε 
δηεπθξηληζηεί όηη ωο πξάθηνξαο θξαηηθώλ ιαρείωλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξαπάλω ππνρξέωζεο, ζεωξνύληαη εθείλνη νη νπνίνη πξνκεζεύνληαη ηα 
ιαρεία απεπζείαο από ηελ Γηεύζπλζε Κξαηηθώλ Λαρείωλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ θαη είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή άδεηα από ηελ Γηεύζπλζε απηή. 
 
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ 
(Κ.Φ.Α..), θαηαξγήζεθαλ νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη έηζη 
από 1.1.2013 ηα πξναλαθεξόκελα πξόζωπα παύνπλ λα ηεξνύλ ην βηβιίν 
δηάζεζεο ιαρείωλ. 
 
3. Με ηελ εγθύθιην ΠΟΛ.261/1977 έρεη δηεπθξηληζηεί όηη λνκηθώο ην ιαρείν 
απνηειεί αλώλπκν ρξεόγξαθν κε ην νπνίν ν εθδόηεο ηνπ ππόζρεηαη ζηνλ 
θνκηζηή ηνπ ηελ θαηαβνιή νξηζκέλνπ πνζνύ, εθόζνλ θιεξώζεη ν αξηζκόο 
απηνύ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνϊζρύνληνο Κ.Β.. θαζώο επίζεο θαη ηνπ Κ.Φ.Α.. 
δελ εθαξκόδνληαη επί πώιεζεο ρξενγξάθωλ άξα θαη επί πωιήζεωο ιαρείωλ 
θαη επνκέλωο θαηά ηελ αγνξά θαη πώιεζή ηνπο δελ εθδίδνληαη ζηνηρεία 
αγνξάο θαη πώιεζεο. 
 
4. Με ηελ πεξίπηωζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/1994 
νξίδεηαη όηη εμαηξεηηθά γηα επηρεηξήζεηο πξαθηόξωλ θξαηηθώλ ιαρείωλ ωο 
αθαζάξηζηα έζνδα ιακβάλνληαη γηα κελ ηηο ιηαληθέο πωιήζεηο ιαρείωλ πνπ 
δηελεξγνύληαη κέζω ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηνπο, ε πξνκήζεηα πνπ δηθαηνύληαη, 
γηα δε ηηο ρνλδξηθέο πωιήζεηο πνζνζηό έλα ηηο εθαηό (1%) επί ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηωλ ιαρείωλ γηα ηε κεζνιάβεζε πώιεζεο απηώλ. 
 
5. Δπηπιένλ ζην βηβιίν εζόδωλ –εμόδωλ πνπ ηεξείηαη από ηνπο πξάθηνξεο 
θξαηηθώλ ιαρείωλ θαηαρωξείηαη ωο έζνδν από ηελ πώιεζε ιαρείωλ ε 
ιακβαλόκελε πξνκήζεηα κε βάζε ηελ εθθαζάξηζε πνπ ιακβάλνπλ από ηελ 
αξκόδηα Τπεξεζία Κξαηηθώλ Λαρείωλ. 
 
6. Πεξαηηέξω, από 1/1/2013 ν πιαλόδηνο ιαρεηνπώιεο είλαη ππόρξενο 
εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Κ.Φ.Α.., κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3, δειαδή είλαη ππόρξενο ζε ηήξεζε βηβιίωλ θαη 
έθδνζε ζηνηρείωλ. Λόγω όκωο ηνπ όηη ην ιαρείν ζεωξείηαη αλώλπκν 
ρξεόγξαθν θαη δελ ππάξρεη ππνρξέωζε έθδνζεο ζηνηρείωλ γηα ηελ πώιεζε 
απηνύ, ην θέξδνο πνπ απνθηάηαη από ηνλ πιαλόδην ιηαλνπωιεηή ιαρείωλ 
(δηαθνξά κεηαμύ ηηκήο αγνξάο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο ηωλ ιαρείωλ) θξίλεηαη 
ζθόπηκν λα απνδεηθλύεηαη κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν απνδεηθηηθό κέζν, 
όπωο κε ηε ζύληαμε βεβαίωζεο ή πξωηνθόιινπ παξάδνζεο παξαιαβήο ηωλ 
αλωλύκωλ ρξενγξάθωλ (ιαρείωλ), από νπνηαδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα 
πξόζωπα, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη εθηόο ηωλ άιιωλ ε ζπλνιηθή αμία αγνξάο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/10/paragraph/5
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ηνπο θαη ε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηνπο αμία (εγγ. 1001837/6/9.2.2005). 
Αλεμάξηεηα όκωο από ηα παξαπάλω ν πιαλόδηνο ιαρεηνπώιεο 
απαιιάζζεηαη από ηελ ηήξεζε βηβιίωλ εθόζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 
πξνεγνύκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, όπωο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε 
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ήηαλ κέρξη 5.000€. 
 
7. Σέινο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ ελ ιόγω 
επηρεηξήζεωλ θαη ηελ εθπιήξωζε ηωλ θνξνινγηθώλ ηνπο ππνρξεώζεωλ, νη 
πξάθηνξεο θξαηηθώλ ιαρείωλ δύλαληαη λα δηαρωξίδνπλ ηηο πωιήζεηο ηωλ 
ιαρείωλ ζε ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο, κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν. 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Γεώξγηνο Κξηηζέιεο 
 


