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ΚΦΑΣ 
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093/2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016. 
 
ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών παρουσιάζεται 
κωδικοποιημένος, όπως ισχύει, μετά και τις τροποποιήσεις του ν. 4110/2013 
(ΦΕΚ Α 17). 
 
1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που έχει ως εξής: 
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 
1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, 
κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επι-
κράτεια 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, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση 
βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση. 
2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου έχει και κάθε αλλοδαπό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική-φυσική επαγγελματική 
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική 
επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα 
ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει 
και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει 
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς 
της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο 
προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφε- ρόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν 
ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
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Άρθρο 2  
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 
1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία 
πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των 
καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η 
αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό 
έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. 
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, 
εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον τρόπο. Τα 
στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να 
διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σε αυτά το ξένο νόμισμα 
στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 
Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα 
ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για 
συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για 
ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ελέγχου, μετάφραση των στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται μεταφρασμένα εντός 
ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από την φορολογική αρχή. Τα ποσά 
που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε 
οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου 
φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με τη 
χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. 
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του 
υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή μαγνητική 
μορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους 
πιστωτικούς οργανισμούς και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές 
εισπράξεων ή πληρωμών για λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών 
εγγράφων των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές. 
5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται 
το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 
πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην 
αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. 
Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η 
αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της πε-
ριόδου φύλαξής τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της 
αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της 
αναγνωσιμότη- τάς του με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την 
αξιοπιστία της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η 
διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Με 
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τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 
Για την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντικότητα της προέλευσης 
και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, θεωρείται 
ότι διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερό- μενους τρόπους: 
α) Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α' 125). 
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή 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. 
γ) Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 
1809/1988. 
Στην περίπτωση που πλήθος τιμολογίων αποστέλλε- ται ή τίθεται στη διάθεση 
του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα 
διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι 
δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου. 
Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή 
παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, μπορεί να μην αποστέλλεται 
σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα 
οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο 
στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων. 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει 
οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία 
και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που 
προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα 
δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί 
συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα 
του ενός αντίτυπα. 
7. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού 
παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων με εξαίρεση της 
αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση 
αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων 
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το 
κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο 
χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο 
ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής, την 
απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία 
στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού που 
αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχει 
και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των 
υπόχρεων. 
 

http://www.forin.gr/laws/law/3019/kathierwsh-forologikwn-mhxanismwn-kai-alles-diatakseis
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Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 
1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή 
ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή 
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές 
και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και 
διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. 
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις 
παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10. 
2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με 
εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως 
παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις 
οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο. 
3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, 
που πραγ¬ματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)(1) ευρώ από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν 
εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης 
συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά 
ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών και σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των 
υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επί 
προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. 
«ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική 
εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών 
έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη».(1) 
 
4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που 
μετασχηματίστηκαν. 
5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή 
υποκαταστήματος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη 
λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, 
καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη σύστασή τους ή την 
υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Με την παρ. 2 του άρθρου 23 του  Ν.4110/23-1-2013 (ΦΕΚ Α 17/23-1-
2013), στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών οι λέξεις «δέκα χιλιάδες (10.000)» 
αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του 
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δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστέθηκαν οι λέξεις «ως και επί 
επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή 
παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Η διάταξη αυτή όπως τροποποιήθηκε, 
εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013, δηλαδή επί της ουσίας η 
προηγούμενη δεν τέθηκε ουδέποτε σε ισχύ. 
 
Άρθρο 4 
Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων. 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή 
απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου. 
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και 
αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν 
απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 89/1967 (Α' 132) 
και 378/1968 (Α' 82), τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη 
φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας, καθώς και οι 
αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1. 
3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: 
α) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος 
χονδρικής πώλησης καπνοβιομη- χανικών προϊόντων. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί 
και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις 
δραστη- ριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο 
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. 
β) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 
27/1975. 
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου 
και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των 
περιπτώσεων β' και γ' διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που 
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. 
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. 
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση 
υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι 
λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δι-
κηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α' 220) και 81/2005 (Α' 
120), για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού. 
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια 
για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται 
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με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης 
διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 
Βιβλία όρια ακαθάριστων 

εσόδων 
Απλογραφικά (Β' 
Κατηγορίας) 

μέχρι και 1.500.000 
ευρώ 

Διπλογραφικά (Γ' 
Κατηγορίας) 

Άνω των 1.500.000 
ευρώ 

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 
12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 
βρίσκονται με αναγωγή. 
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την 
τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής 
του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη 
στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων 
και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. 
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί 
λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύ-
στημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου, για 
την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, Α' 283), μόνο ως προς την 
δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, 
δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και 
από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα 
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν 
τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμί-
ων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των 
τριτοβαθμίων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με 
τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών. 
Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων 
κατισχύουν των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων. 
Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει 
να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, 
ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό 
έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. 
9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 του 
άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης διπλογραφικών 
βιβλίων. 
10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία 
τηρεί επίσης: 
10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και 
σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή 
απόσβεσης. 
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10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και 
αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει 
κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο 
τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 
που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την 
αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι 
κανόνες αποτίμησης του π.δ. 1123/1980. 
Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων 
προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση 
τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους 
μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον 
υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν 
αποτελούν στοιχεία κόστους των πωλη- θέντων ή των μενόντων προϊόντων 
και καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 
και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), 
που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού. 
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: 
α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις 
διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε 
τρίτους κατα- χωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά 
αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη 
μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία, στην οποία αποτιμή- 
θηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται με μία εγγραφή για 
ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 
Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε 
αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της 
έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που 
διενερ- γείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. 
β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά ομοειδείς 
κατηγορίες τουλάχιστον με την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, 
προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις 
αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους. 
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου 
διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία 
ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να 
παραμένει στην κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 
Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να κατα- χωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας 
κτήσης τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. 
γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία μπορεί να 
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των 
πρωτοβάθμιων λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού δίνεται 
στον έλεγχο. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα 
καταχωρείται για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. 
δ) Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που 
βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του 
κατ’ είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα 
βιβλία. 
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ε) Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων 
χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, η κατάσταση του λογαριασμού 
γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 
4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980, καθώς και οι 
πίνακες που ορίζονται από τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 15 του 
άρθρου αυτού. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 
που τελούν υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και 
καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισμό λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασμού γενικής 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του προηγούμενου εδαφίου. 
11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 
υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, 
ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά 
δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των 
λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου 
απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του 
άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται 
μηχανογραφικά. 
12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: α) Του ή των 
ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του 
κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διε-
νέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη 
υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό 
καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20ή) του 
μεθεπόμενου μήνα. 
β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου 
Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία 
κλεισίματος του Ισολογισμού. 
γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε 
καταστάσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου. 
δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την 
εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες 
Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες 
των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. 
14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα 
με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται: 
Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο 
διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 
α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). 
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής 
νομοθεσίας (Φορολογική βάση). 
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γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, 
το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του 
ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχω- ρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. 
και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την 
εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των 
αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων 
αποσβέσεων. 
Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, 
Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Φορολογικών Αποθεματι- κών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο. 
15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτη- μένη λογιστική, αντί να 
καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία 
της έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε 
υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα 
της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπό-
λοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία μέχρι 
την ημέρα που σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 
12 του άρθρου αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των ημερολογίων. 
Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσμα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό 
αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της 
έδρας. 
16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων τηρεί: 
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφό- σον τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστι-
κής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 
17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: 
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή 
λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των 
στοιχείων αγορών και εξόδων. 
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και 
βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασί- ας, από την παροχή υπηρεσίας και από 
λοιπές πράξεις. 
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον 
προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης 
υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. 
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις 
οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του 
παρόντος. 
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η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των 
πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες 
στήλες. 
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' αναλύεται στον 
χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε 
καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α.. 
18. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο 
πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της 
περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. 
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία 
αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων 
γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης 
λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, 
καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - 
εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών 
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, 
συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της 
παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας 
εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση 
των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 
19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις 
καταχωρείται, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία 
και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής 
του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία. 
20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα 
εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα, οι Α' και Β' ύλες, καθώς και τα υλικά 
συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του 
εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με τον 
τρόπο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 
10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά 
που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται 
διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών 
αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον 
αποθηκευτικό χώρο. 
Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρη- ση των αποθεμάτων, 
μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον 
χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά 
μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα 
ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα 
με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού. 
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο 
αριθμός του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.. 
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Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία 
μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που 
εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα 
αθροίσματα των επί μέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο 
εσόδων - εξόδων της περιόδου που αφορά, καθώς και του πρώτου και του 
τελευταίου αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Τα 
ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδο- νται και να διαφυλάσσονται 
κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών 
προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
9. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς. 
Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σε αυτά 
μπορεί επίσης να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με 
ένα ποσό, με την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί 
από αυτόν κατάσταση με ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά 
στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και 
τελευταίου αριθμού ή του αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» κατά 
περίπτωση. 
Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. 
που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες 
που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
22. Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται 
βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με 
δυνατότητα μη τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε 
υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων 
της έδρας, από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. 
Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα 
δεδομένα του καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο 
βιβλίο της έδρας μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του. 
23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου 
διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων 
αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και 
οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι 
την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και 
αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση των πληροφοριών 
αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, 
επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων 
σήμανσης του ν. 1809/1988 (Α' 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Άρθρο 5 
Δελτίο Αποστολής 
1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: 
α) 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, β) σε 
κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη 
υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, γ) επί 
διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, δ) επί 

http://www.forin.gr/laws/law/3019/kathierwsh-forologikwn-mhxanismwn-kai-alles-diatakseis
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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 
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν 
κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν 
απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής. 
2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. 
3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, 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. 
4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και 
διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, 
κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα 
ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης 
Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο 
κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο καταχωρούνται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με 
αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία 
φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού. 
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο 
αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή 
απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, 
αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις 
αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον δεν 
τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., 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 δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το 
είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων 
αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα 
γραμμογραφημένο σε στήλες, μπο- ρεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της 
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. 
5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: 
α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται 
σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο 
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη 
«Διάφοροι». 
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β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σημειώνεται 
τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό. 
γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη 
μεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή 
το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών. 
δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος 
προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του 
υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά 
περίπτωση. 
ε) Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής 
εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό 
εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό 
σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από το 
σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους. 
στ) Ο σκοπός της διακίνησης. 
ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των 
ποσοτήτων των ειδών, αριθ- μητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον 
προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή 
διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του 
αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο 
αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 
η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν 
συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που 
αποστέλλονται. 
θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρ- τημένων καρπών. 
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη 
διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που 
παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν για 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. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και 
παραδίδεται στον παραλήπτη τους. 
Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και 
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο μεταφορέα ή το 
μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, 
που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη. 
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των 
στοιχείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό 
παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση 
μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η 
διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος 
προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. 
7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο 
έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει 
τα διακινού- μενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον 
τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων 
και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. 
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Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει 
ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία 
αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια 
αυτών. 
8. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον 
χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα 
είδη που δεν εμπεριέχονται σε αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπο- ρευματική 
αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από 
τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. 
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστά- σεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι' 
αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκα-
τάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές 
διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή 
μισθωμένα δημόσιας χρήσης. 
γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας 
χρήσης: γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για 
τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε 
εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, 
από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από 
τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. 
δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή 
ροή. 
 
Άρθρο 6 
Τιμολόγηση Συναλλαγών 
1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και 
την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο 
υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση 
του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, 
εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. 
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση 
τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του 
από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις 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. 
2. 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 υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή 
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε 
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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 
το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που 
απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν 
εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές 
τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης 
τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του 
δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. 
4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 
5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 «(1)αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του 
άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται 
στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,» για τα αγαθά που 
αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου 
κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης 
τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται 
άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιμολόγιο. 
Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν 
αναλόγως τα οριζόμενα, για την πώληση αγαθών, στις διατάξεις των 
παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαμβανόμενες 
αγορές τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2. 
7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς 
επεξεργασία για λογαριασμό του κα- ταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε 
διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση κατα- χωρούνται 
κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά 
την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του 
τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την 
τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων 
ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που 
αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα 
αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν 
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στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, 
αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δε- κάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα 
της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής 
περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση 
και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης 
αυτού. 
Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της 
αναγράφονται στην εκκαθάριση. 
8. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί 
αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. 
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου «(2)εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 
του παρόντος άρθρου». Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται και 
το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά 
θεωρείται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του 
αντιπροσώπου. 
Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται 
από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των 
υπηρεσιών, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το 
τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των 
συμβαλλομένων με την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων 
στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 
9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη 
στοιχεία των συμβαλλομένων, «(3)η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν 
συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής». 
......(4) 
Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή 
διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση 
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. 
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248). 
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων 
ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία». 
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την 
έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά 
«Αντίστροφη επιβάρυνση». 
στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα 
των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και 
αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα 
αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - 
Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως. 
10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με 
αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες 
αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και 
ο Α.Φ.Μ.. 

http://www.forin.gr/laws/law/2706/kurwsh-kwdika-forou-prostithemenhs-aksias
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11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η 
ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των 
υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά 
συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις 
αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι 
κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές 
επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το 
συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής. Επί αγοράς 
ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται ως 
ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 
......(5) 
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά 
γενική κατηγορία. 
12. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, «(6)αναφέρει 
τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του». 
Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις που 
παίρνει προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. 
13. 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 οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των 
συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία 
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των 
εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των 
στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη 
έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση 
τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό 
τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται 
αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις. 
14. 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 συμβαλλομέ- νων. Στις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο 
μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές 
αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000, το τιμολόγιο 
εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή 
αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των 
συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρ- τημένων καρπών εκδίδεται κατά το 
χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό 
τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής 
τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα 
αγαθά. 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. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το 

http://www.forin.gr/laws/law/2706/kurwsh-kwdika-forou-prostithemenhs-aksias
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τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και 
πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η 
επιμέτρηση. 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 πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 
15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, 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 ή 
η οριστικοποίηση από τις αρμόδιες αρχές της πώλησης συγγραμμάτων. 
Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία εκδίδονται στο 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την 
εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία 
ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα 
αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 
Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο 
τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) 
ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του 
προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου 
δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία 
έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την 
αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. 
16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια: 
α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πω- λήσεις ακινήτων, 
βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών 
μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις 
μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και 
λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων, 
β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, 
ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή 
παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, 
χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης 
ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου. ... (7) 
γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους 
των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει 
από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη (8) για 
τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη 
εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 
ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ. 
17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην 
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Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με 
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείμενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής 
τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την 
οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης 
εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α' 167), 
του ν. 1914/1990 (Α' 178) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμ-
βουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 264/2003, σελ. 1-
11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα 
αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσημο έγγραφο της οικείας 
φορολογικής αρχής. 
β) Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου 
τιμολογίου, μεταξύ τους που αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο και από την οποία να προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η ακριβής 
διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδο- νται τα τιμολόγια, η 
ρητή αποδοχή της συγκεκριμένης διαδικασίας, που καθορίζεται με το άρθρο 
αυτό, οι όροι της τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε 
τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που 
είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για 
την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 
1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του 
Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συμφωνία απαιτείται να έχει 
καταρ- τισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδοση του 
πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει 
τιμολόγια. 
γ) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή 
του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για 
λογαριασμό του οποίου εκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου διακριτά και με σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο 
πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιμολόγιο στο 
όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών με την 
ένδειξη «αυτοτιμολόγηση». 
δ) Για τα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα 
ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 οι λέξεις 
«αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης 
στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα 
στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του 
άρθρου αυτού,» αντικατέστησαν τις λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με το άρθρο 4 
§ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
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229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, όπως και οι λοιπές διατάξεις του 
ΚΦΑΣ. 
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 οι λέξεις 
«εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου» 
αντικατέστησαν τις λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με το 
άρθρο 4 § 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, όπως 
και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η 
ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής» αντικατέστησαν τις λέξεις «η 
ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» με το άρθρο 4 § 3 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 
ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-
2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις: «καθώς και ο 
αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη 
διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο» 
διαγράφηκαν με το άρθρο 4 § 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, 
όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί 
παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται 
συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία 
σύμβαση») διαγράφηκε με το άρθρο 4 § 5 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του 
ν.4093/2012» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 
1-1-2013, όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις «αναφέρει 
τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του» 
αντικατέστησαν τις λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του 
αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως 
αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει 
τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η 
προμήθεια» με το άρθρο 4 § 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, 
όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
7. Στο στοιχείο β) της παραγράφου 16 του άρθρου 6, διαγράφηκαν οι λέξεις 
«και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη» με το άρθρο 4 § 7 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 
ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-
2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
8. Στο στοιχείο γ) της παραγράφου 16 του άρθρου 6, διαγράφηκαν οι λέξεις 
«υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 
αντισυμβαλλόμενο» με το άρθρο 4 § 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» 
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που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012. Έναρξη ισχύος 1-1-2013, 
όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
 
Άρθρο 7  
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, 
τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικα-
νοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού 
συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος 
αγαθού. 
2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις 
εξής περιπτώσεις: 
α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω 
των τριάντα (30) ευρώ. 
β) Στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω 
διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, στην 
οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος 
και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης. 
3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης 
ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. 
Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται 
χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα 
και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 
χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», 
εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης. 
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά 
τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του 
αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό 
άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του πελάτη. 
Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή 
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του 
στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος. 
Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής 
ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα 
του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής: 
α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την 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 
πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την 
τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής 
περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του 
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αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής, 
στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. 
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, 
με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκού- ντες 
ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, 
καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς 
προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο 
έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς. 
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης 
που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και 
μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των 
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις 
επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα 
πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των 
εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από 
συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το 
οποίο εισπράττεται. 
Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος και 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία 
ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη - 
καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο 
αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού 
μητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συναυλιών και λοιπών 
συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και η έκδοση εισιτηρίων 
μεταφοράς προσώπων δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις. 
 
Άρθρο 8 
Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών 
1. Ο μεταφορέας με βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της 
παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά 
αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, για κάθε 
μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης 
αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, 
το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν 
που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος. 
2. Το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, με βάση τα έγγραφα των δύο 
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε μετα-
φορά, φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για το μεταφορικό γραφείο ή τον 
διαμεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την 
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ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα 
κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος. 
Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού 
γραφείου ή του διαμεταφο- ρέα, η φορτωτική εκδίδεται με την παραλαβή των 
προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού 
μέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο 
μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα. 
Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του 
διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική 
του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι το τέλος της 
επόμενης ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς και με ημερομηνία 
έκδοσης αυτή της προηγούμενης ημέρας. 
Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής μπορεί να 
παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή στον διαμεταφορέα εφόσον φυλάσσεται 
για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και επιδεικνύεται 
όταν ζητηθεί από τον έλεγχο. 
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. 
Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται αντίγραφο των τετραπλότυπων φορ-
τωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται μόνο ο αριθμός κάθε φορτωτικής, το 
συνολικό βάρος των αγαθών που μεταφέρονται και ο συνολικός αριθμός των 
δεμάτων. 
3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του 
αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. 
του κα- ταβάλλοντος τα κόμιστρα, 
β) όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη, κατ’ εντολή μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, 
στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, 
γ) την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς από το μεταφορέα, 
δ) τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, 
ε) το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, 
στ) τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την 
ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών, 
ζ) το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς, 
η) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, 
προκειμένου περί θαλασσίων μεταφορών. 
4. Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του. Από 
την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις. 
5. Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για 
μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων 
ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές 
εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Στην απόδειξη αυτή, που 
εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυπό 
της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται: 
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α) επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο, 
β) επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, 
το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο, 
γ) επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης β', ο 
αριθμός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του 
μεταφορικού μέσου, 
δ) επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοιχεία αυτού που 
καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού. 
6. Ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμε- ταφορέας εκδίδει 
διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς σε τρία αντίτυπα: α) όταν επιστρέφει ποσό 
κομίστρων, β) όταν κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη 
διαπιστωθούν ποσοτικές διαφορές και γ) σε κάθε περίπτωση 
πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό 
από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά. Στο 
σημείωμα αυτό, που υπογράφεται από το μεταφορέα και τον παραλήπτη, 
γράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα, του φορτωτή ή αποστολέα και του 
παραλήπτη, ο αριθμός της φορτωτικής, το ποσό της διαφοράς των 
κομίστρων, καθώς και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο 
αποστέλλεται στο φορτωτή ή αποστολέα, το δεύτερο παραδίδεται στον 
παραλήπτη και το τρίτο παραμένει ως στέλεχος. 
7. 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 προ- 
βλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει και η χώρα 
μας. 
8. Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές 
δύναται να αναθέτει την έκδοση των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή 
σε πράκτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως 
στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπός του ή ο πράκτοράς του. 
9. 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 τον 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). 
10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου μεταφορέας 
θεωρείται αυτός που ενεργεί τη μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με 
μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν ή εκμεταλλεύεται αυτός, και 
φορτωτής αυτός που αναθέτει στον μεταφορέα το έργο της μεταφοράς. 
11. Ο μεταφορέας, επί μεταφοράς αγαθών με ή χωρίς παροχή και άλλων 
υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ημερολόγιο 
μεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 
1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β' 517). Τα προαναφερόμενα 

http://www.forin.gr/search?w=1&c=43&adv=1&pnum=1144&pyear=1992&nnum=&nyear=&qp=&qpw=1&qe=&qew=1&qaw=&qaww=1&t=&wo=
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ισχύουν και για τα μεταφορικά γραφεία ή τους διαμεταφορείς, χωρίς την 
προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς. 
Στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή της απόδειξης αναγράφονται, εκτός των 
άλλων, τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόμιστρα, τα μεταφερόμενα 
αγαθά, κατά γενική κατηγορία, το κόμιστρο ή την αμοιβή, τις λοιπές 
επιβαρύνσεις της μεταφοράς και τον αναλο- γούντα Φ.Π.Α.. 
12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης 
υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν. 2859/2000, εκδίδεται απόδειξη 
αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο 
αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη 
αυτοπαράδοσης». 
13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε 
κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 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 παρόντος νόμου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. 
Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή 
επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς 
αμοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. 
β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαιούχο και 
στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται: α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων 
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 6, β) η αιτιολογία και το 
ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται η αναγραφή 
του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ, γ) οι τυχόν 
φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. 
γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 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 εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μπορεί 
να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης του 
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής για κάθε 
πρόσωπο. 
δ) 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. Επί 
καταβολής μισθών και ημερομισθίων με τη μεσολάβηση τράπεζας δεν 
απαιτείται υπογραφή της κατάστασης, εφόσον υπάρχει σχετική 
εξουσιοδότηση των δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται μία φορά με 
ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριμένου 
λογαριασμού. 
 
Άρθρο 9 
Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση 
θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής 
τους, ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 
1809/1988 (Α' 222), επί μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων 
αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για 
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τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, 
σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτε- λούν συγκοινωνίες, καθώς και για 
τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και απαλ-
λάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς 
και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική 
εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε 
στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε 
άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που 
ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί τα βιβλία να 
ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά 
δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία, μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται 
στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. 
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και των αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τηρούνται στην 
επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα. 
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, 
καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε 
διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός 
ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία που 
ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Όταν ο τόπος αποθήκευσης 
ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υπο- χρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε μεταβολή του 
τόπου αυτού. 
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιμολογίων εφαρμόζονται τα εξής: 
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών 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 υπόχρεου απεικόνισης συναλ-
λαγών, παραδίδονται σε αυτόν μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις 
περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων. 
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να καθορίζει τον τόπο 
αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, 
έπειτα από οποιαδή- ποτε 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 στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε 
μεταβολή του τόπου αυτού. 
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να 
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on-line) πρόσβαση στα σχετικά 
δεδομένα, o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει 
στο εσωτερικό της χώρας τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει. 
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δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική 
πράξη για την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του 
ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του 
Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 και σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης 
με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην 
περίπτωση στ', ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να 
αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας, τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει. 
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των 
τιμολογίων με την αρχική τους μορφή με την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν 
στη διάθεσή του, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, όταν τα τιμολόγια 
διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα, δια- φυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα 
και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την 
ακεραιότητα του περιεχομένου κάθε τιμολογίου. 
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, με ηλεκτρονικά 
μέσα τα οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση με απευθείας σύνδεση (on-line) 
πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, τιμολόγια τα οποία εκδίδει ή λαμβάνει, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και, 
όταν ο Φ.Π.Α. οφείλεται σε ένα άλλο κράτος - μέλος, οι αρμόδιες αρχές εκεί-
νου του κράτους - μέλους έχουν δικαίωμα πρόσβασης, λήψης και χρήσης 
αυτών των τιμολογίων. 
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η 
διαφύλαξη δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης, 
καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, 
καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα 
βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται 
στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσ-
δήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και 
ληφθέντα φορολογικά στοιχεία σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί 
δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα 
αντίστοιχα στελέχη, μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του φόρου 
προστιθέμενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κατά 
περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου του άρθρου αυτού, εφόσον υπάρχει και σύστημα αναζήτησης, 
εμφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των φορολογικών στοιχείων, με 
την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής 
στην προθεσμία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα χρησιμοποιούμενα 
ηλεκτρονικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται, προ της χρησιμοποίησής 
τους, σήμανση από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η 
αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των 
σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη 
σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης. 
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά 
μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται 
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άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των 
ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου 
αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που 
εμπεριέχονται σε αυτά. 
Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευμένα 
δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόμενων φορολογικών 
στοιχείων. 
 
Άρθρο 10 
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και 
διασταύρωση πληροφοριών, 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. 
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο 
για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι 
ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους. 
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή 
εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 
προσώπων, λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - ICIS). 
3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το 
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. 
του υπόχρεου και το έτος που αφορούν. 
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο 
Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών 
κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων 
και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α.. 
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, 
εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί 
γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 
4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη 
(25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. 
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο 
επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. 
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους 
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 
58). 
5. Δεν 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 πρόσωπα 
του άρθρου 1 και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με 
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την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - 
χρήστες πιστωτικών καρτών, 
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, 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, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες 
λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες 
πιστωτικών καρτών, 
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της 
χώρας, 
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις 
επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. 
6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση 
εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης 
αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων 
επιταγών. 
Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά 
στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές 
αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς 
επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, 
επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις 
διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασμό του, με βάση 
την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την αφαίρεση της 
δικαιούμενης προμήθειας. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
Κατ’ εξαίρεση, των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται ο 
συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. 
7. Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, 
παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς για 
συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ αναγράφεται και ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου του συναλλασ- σομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού 
προσώπου αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας. 
Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών 
συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και 
του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν. Επίσης αναγράφεται 
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υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για 
εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού. 
8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο 
λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία 
στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί 
φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται 
εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την 
ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. 
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και 
από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που 
είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος 
φορολογικού απορρήτου. 
 
Άρθρο 11  
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής 
1. Ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, μετά από εισήγηση του 
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών 
μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του: 
α) να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά 
διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών 
εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακι- νουμένων αγαθών, 
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από την τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην 
περίπτωση που εκτιμάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα 
υπερβεί το όριο των ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 3 του άρθρου 3. 
2. Ο προϊστάμενος της Δ.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 Δημοσίου από την επαγγελματική του 
δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για 
παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 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, 
β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης 
οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς 
από οποια- δήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. μπορεί, με απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου 
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αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της 
οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 
Το όριο της περίπτωσης α'ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης 
βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των 
χρεών προς τα Επιμελητήρια. 
Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
μπορεί να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη 
φορολογικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως 
στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Άρθρο 12  
Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών 
Ο Υπουργός των Οικονομικών εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 1-11 και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και 
αποφάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας, 
Άρθρο 13  
Θέση σε ισχύ 
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013. 
Άρθρο 14  
Μεταβατικές διατάξεις 
1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και 
εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές. 
2. Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977, Α' 34) και του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α' 84), μετά την ισχύ του παρόντος νόμου 
νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12. 
3. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή σε βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 
του άρθρου 4 και όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας 
νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15 του άρθρου 
4. 
4. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής 
Λογιστικών Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων 
εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέματα που 
ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 
2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Ομάδα Εργασίας, 
προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30.6.2013 τις προτάσεις 
της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον 
παρόντα Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται 
στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.» 
 
Δείτε επίσης 

 ΠΟΛ. 1004/4-1-2013: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της 

http://www.forin.gr/laws/law/6/kwdikas-bibliwn-kai-stoixeiwn
http://www.forin.gr/articles/article/7730/pol-1004-4-1-2013-paroxh-odhgiwn-gia-thn-efarmogh-twn-diataksewn-ths-paragrafou-1-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-a-222-peri-tou-%c2%abkwdika-forolog?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7730/pol-1004-4-1-2013-paroxh-odhgiwn-gia-thn-efarmogh-twn-diataksewn-ths-paragrafou-1-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-a-222-peri-tou-%c2%abkwdika-forolog?related=1
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παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) 
περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».  

 ΠΟΛ. 1207/14-11-2012: Κοινοποίηση των διατάξεων της 
Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') περί του ''Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών''  

 Επιστημονική έκθεση επί του νομοσχεδίου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»  

 Αιτιολογική έκθεση για τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών  

 
 

 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

 Σχετικές συνδέσεις 

 ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, 

υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που 

επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')  

 ΠΟΛ.1288/31.12.2013 Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης 

συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού 

μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και κατηγορίες υπόχρεων 

απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση 

φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 

Α΄)  

 ΠΟΛ.1009/27.12.2013 Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του 

Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής 

κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων  

 ΠΟΛ.1286/31.12.2013 Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων 

αποθεμάτων  

 ΠΟΛ.1001/2.1.2014 Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών 

που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών 

μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)  

 ΠΟΛ.1281/30.12.2013 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος  

 Δ15Α 1155941 ΕΞ 11.10.2013 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα 

θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών 

εισφορών  

 Δ15Β 1179753 ΕΞ 25.11.2013 Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων 

δημοσιεύσεων διακηρύξεων  

 Δ15Β 1117290 ΕΞ 23.7.2013 Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και 

αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των 

ζώων  

 Δ15Α 1132704 ΕΞ 30.8.2013 Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση 

βιβλίων-Έκδοση στοιχείων  

http://www.forin.gr/articles/article/7502/pol-1207-14-11-2012-koinopoihsh-twn-diataksewn-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-222-a-peri-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7502/pol-1207-14-11-2012-koinopoihsh-twn-diataksewn-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-222-a-peri-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7502/pol-1207-14-11-2012-koinopoihsh-twn-diataksewn-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-222-a-peri-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7502/pol-1207-14-11-2012-koinopoihsh-twn-diataksewn-ths-upoparagrafou-e1-ths-paragrafou-e-tou-arthrou-prwtou-tou-n-4093-2012-fek-222-a-peri-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7500/episthmonikh-ekthesh-epi-tou-nomosxediou-%c2%abegkrish-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-20132016-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-kai-tou-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosion?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7500/episthmonikh-ekthesh-epi-tou-nomosxediou-%c2%abegkrish-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-20132016-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-kai-tou-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosion?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7500/episthmonikh-ekthesh-epi-tou-nomosxediou-%c2%abegkrish-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-20132016-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-kai-tou-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosion?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7500/episthmonikh-ekthesh-epi-tou-nomosxediou-%c2%abegkrish-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-20132016-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-kai-tou-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosion?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7463/aitiologikh-ekthesh-gia-tis-diatakseis-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.forin.gr/articles/article/7463/aitiologikh-ekthesh-gia-tis-diatakseis-tou-kwdika-forologikhs-apeikonishs-sunallagwn?related=1
http://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/108
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18054
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18054
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18054
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18054
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18033
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18033
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18033
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http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18033
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17987
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17987
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17987
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18031
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18031
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17926
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17926
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17926
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17910
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17910
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17605
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http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17605
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http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17589
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16945
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 Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013 Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του 

Ηλεκτρονικού φακέλου  

 Δ15Β 1088650 ΕΞ 31.5.2013 Έκδοση αποδείξεων λιανικών 

συναλλαγών από συνεργεία επισκευής οχημάτων  

 Δ15Α 1018429 ΕΞ 1.2.2013 Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- 

Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων  

 Δ15Α 1070111 ΕΞ 23.4.2013 Αντιμετώπιση διάθεσης 

ηλεκτρομαγνητικών μέσων με ενσωματωμένο δικαίωμα λήψης 

παροχής υπηρεσιών  

 Δ15Α 1074675 ΕΞ 2.5.2013 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής 

Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

 Δ15Α 1061686 ΕΞ 10.4.2013 Ενημέρωση βιβλίων με μια 

συγκεντρωτική εγγραφή  

 Δ15Α 1065380 ΕΞ 15.4.2013 Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης 

αγαθών από παροχή υπηρεσιών  

 Δ15Α 1066189 ΕΞ 16.4.2013 Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων 

κρατικών λαχείων  

 Δ15Α 1071653 ΕΞ 25.4.2013 Τήρηση λογαριασμού 94 από 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς  

 Δ15Α 1070108 ΕΞ 23.4.2013 Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., 

ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.  

 Δ15Β 1067791 ΕΞ 18.4.2013 Εκτύπωση τιμολογίων από 

εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON 

LINE με το κεντρικό  

 Δ15Β 1042002 ΕΞ 7.3.2013 Σχετικά με την έκδοση φορολογικών 

στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών 

εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνιτών μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω 

νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, μετά την 1.1.2013  

 Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013 Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με 

το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή 

εγκατάστασης  

 Δ15Β 1039137 ΕΞ. 1.3.2013 Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με 

συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων  

 Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013 Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94  

 Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013 Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. 

Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ  

 Δ15Β 1004915 ΕΞ 10.1.2013 Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση 

διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες  

 Δ15Β 1039741 ΕΞ 5.3.2013 Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων 

ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων  

 Δ15Β 1020165 ΕΞ 5.2.2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών 

στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις 

του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)  

 Δ15Β 1035713 ΕΞ 26.2.2013 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για 

πραγματοποίηση εκδρομών με μισθωμένο πούλμαν από ξενοδοχειακή 

επιχείρηση  

 Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013 Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις 

Κ.Φ.Α.Σ.  
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 Δ15Β 1024766 ΕΞ 13.2.2013 Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την 

πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει  

 Δ15Β 1021307 ΕΞ 7.2.2013 Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση 

αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από εκμεταλλευτές καταστημάτων 

που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση  

 Δ15Β 1019996 ΕΞ 5.2.2013 Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής 

υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου  

 ΠΟΛ.1018/4.2.2013 Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 

Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»  

 ΠΟΛ.1036/22.2.2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)  

 2010/45/EE για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με 

το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους 

κανόνες τιμολόγησης  

 ΠΟΛ.1004/4.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου 

Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του 

«Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική 

ΚΦΑΣ  

 Κ.Φ.Α.Σ. Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών  

 ΠΟΛ.1208/16.11.2012 Μηχανογραφική έκδοση και διαχείριση 

εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων− Απαλλαγή από τη θεώρηση και 

σήμανση με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, των εισιτηρίων 

θεαμάτων με ορισμένες προϋποθέσεις  

 ΠΟΛ.54/23.2.1987 Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές 

περιπτώσεις συναλλαγών  

 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας  

 Δ15Β 1078378 ΕΞ 14.5.2013 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών 

συναλλαγών από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή από καθηγητές 

όταν αυτοί παραδίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά μαθήματα  

 ΠΟΛ.1015/10.1.2012 Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και 

φορολογικών μνημών  

 Δ15Β 1082112 ΕΞ 21.5.2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την 

πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία  

 ΠΟΛ.1091/14.6.2010 Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής των 

διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) 

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ. 186/1992) και καθορισμού διαδικασιών και προϋποθέσεων 

διενέργειας ορισμένων κατηγοριών συναλλαγών  

 (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 για τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92  

 2006/112/ΕΚ Σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας  
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 ΠΟΛ.1144/6.8.1992 Θεώρηση φορτωτικών εγγράφων. Τήρηση 

ημερολογίου μεταφοράς και έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτική ή 

συγκεντρωτικής απόδειξης επί αστικών μεταφορών. Μη υποβολή 

συγκεντρωτικών καταστάσεων για τι φορτωτικές έτους 1992.  

 ΠΟΛ.1083/2.6.2003 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών 

στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 

1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29.05.2002 ΦΕΚ 728/Β/13.6.2002  

 ΠΟΛ.1004/14.1.2004 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α' του N.3193/2003 

(ΦΕΚ 266/Α') «κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε θέματα 

εφαρμογής διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992)  

 ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του 

Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).  

 ΠΟΛ.1037/12.2.1992 ποιες κατηγορίες επιτηδευματιών δεν 

υποχρεούνται να κάνουν χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής  

 ΠΟΛ.1134/14.12.2004 Aπαλλαγή ορισμένων κατηγοριών 

επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση 

βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004. 

(Αρ.Πρ. 1100938/14.12.2004)  

 ΠΟΛ.1164/30.6.1994 Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών 

γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών  

 ΠΟΛ.1006/10.1.2000 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για 

συναλλαγές του ΕΛΤΑ απευθείας ή μέσω τρίτων  

 ΠΟΛ.1159/22.6.1994 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και 

λοιπά συναφή καταστήματα  

 ΠΟΛ.1273/1.12.1989 Τήρηση βιβλίου ημερολογίου μεταφοράς και 

χρόνος έκδοσης φορτωτικών στις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με 

αυτοκίνητα φορτηγά ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.  

 ΠΟΛ.1061/1.7.2004 Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών 

Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων -ΕΑΦΔΣΣ- 

για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής 

του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών .  

 ΠΟΛ.1258/21.11.2002 Από την 1η Ιανουαρίου 2003 οι λιανοπωλητές 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, είδη 

οικιακής χρήσης κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής 

πώλησης από φορητές ταμιακές μηχανές.  

 ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7475/07.11.86 Τύπος και περιεχόμενο του ειδικού 

στοιχείου που εκδίδεται από τον υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς 

Φ.Π.Α., για τις πράξεις που συνιστούν αυτόπαράδοση αγαθών ή 

ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών.  

 ΠΟΛ.1087/25.6.2003 Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά 

εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας 

ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής «ταμπλ-ντότ» ή αλά-

καρτ επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή  

 ΠΟΛ.1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης 

Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 
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όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων 

του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο 

� Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ 

ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β΄/2003).  

 ΠΟΛ.1144/6.8.1992 Θεώρηση φορτωτικών εγγράφων. Τήρηση 

ημερολογίου μεταφοράς και έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτική ή 

συγκεντρωτικής απόδειξης επί αστικών μεταφορών. Μη υποβολή 

συγκεντρωτικών καταστάσεων για τι φορτωτικές έτους 1992.  

 2006/112/ΕΚ Σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας  

 (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 για τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92  

 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας  

 1994/820/Ε.Κ. της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές 

πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (94/820/ΕΚ)  

 ΠΟΛ.1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης 

Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 

όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων 

του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο 

� Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ 

ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β΄/2003).  

 ΠΟΛ.1087/25.6.2003 Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά 

εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας 

ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής «ταμπλ-ντότ» ή αλά-

καρτ επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή  

 ΠΟΛ.1159/22.6.1994 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και 

λοιπά συναφή καταστήματα  

 ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του 

Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).  

 ΠΟΛ.1004/14.1.2004 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α' του N.3193/2003 

(ΦΕΚ 266/Α') «κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε θέματα 

εφαρμογής διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992)  

 ΠΟΛ.1083/2.6.2003 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών 

στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 

1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29.05.2002 ΦΕΚ 728/Β/13.6.2002  

 ΠΟΛ.1208/16.11.2012 Μηχανογραφική έκδοση και διαχείριση 

εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων− Απαλλαγή από τη θεώρηση και 

σήμανση με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, των εισιτηρίων 

θεαμάτων με ορισμένες προϋποθέσεις  

 ΠΟΛ.1100/4.4.1995 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής 

εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα 

μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε 
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χώρους που ανήκουν σ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση 

αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας  

 ΠΟΛ.1004/4.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου 

Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του 

«Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική 

ΚΦΑΣ  

 ΠΟΛ.1037/12.2.1992 ποιες κατηγορίες επιτηδευματιών δεν 

υποχρεούνται να κάνουν χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής  

 Κ.Φ.Α.Σ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  

 2010/45/EE για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με 

το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους 

κανόνες τιμολόγησης  

 ΠΟΛ.1285/31.12.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά 

όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200/2012  

 Δ15Α 1176251 ΕΞ 11.11.2013 Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση 

λογαριασμού 94  

 Δ15Β 1027531 ΕΞ 18.2.2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από 

επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 

1.1.2013  

 Δ15Α 1054679 ΕΞ 1.4.2013 Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις 

Κ.Φ.Α.Σ.  

 Δ15Β 1038718 ΕΞ 1.3.2013 Τρόπος και χρόνος έκδοσης των 

Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από σχολή 

οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-

ΦΕΚ Α΄222)  

 Δ15Β 1047047 ΕΞ 14.3.2013 Δυνατότητα ή μη έκδοσης ΑΛΠ με τη 

χρήση Φ.Τ.Μ. για ξυλουργικές εργασίες  
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