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Δελτίο Τύπου 
 
Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε με Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη, έχει επεξεργαστεί ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την απλούστευση των ρυθμίσεων που ισχύουν 
σήμερα σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των συναλλαγών, την ενημέρωση των 
λογιστικών αρχείων και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων. Το 
σχέδιο αυτό με τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις θα τεθεί πολύ 
σύντομα σε διαβούλευση και έχει δομηθεί με βάση τις προβλέψεις των 
σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές, προκειμένου να αποτελέσει το νέο Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών και να εκσυγχρονίσει το λογιστικό μας δίκαιο. 
 
Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σηματοδοτούν τη μετάβαση από 
ένα λεπτομερέστατο τυπολατρικό νομοθετικό πλαίσιο σε ένα φιλικότερο 
φορολογικό περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη του κράτους 
προς τον πολίτη και δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. 
Ως βασική αρχή εισάγεται η απαίτηση ο φορολογούμενος να τεκμηριώνει τις 
συναλλαγές και τα γεγονότα που τον αφορούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
διενέργεια ελέγχου. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, καταργούνται οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη 
διακίνηση αγαθών (δελτία αποστολής), αλλά και πολλές άλλες ειδικές 
διατάξεις τήρησης ειδικών βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Ο έλεγχος της 
διακίνησης αλλάζει μορφή και μπορεί να γίνει διαμέσου απλής καταγραφής 
των πραγματικών περιστατικών σε συνδυασμό με τη διασταύρωση των 
στοιχείων που υποχρεωτικά καταγράφουν οι συναλλασσόμενοι. Όλες οι 
παραπάνω παρεμβάσεις γίνονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα 
προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 
 
Επιπλέον, καταργείται η σήμανση (με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα) βιβλίων και 
στοιχείων διακίνησης ή πώλησης με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής για ένα 
μεταβατικό στάδιο.  
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Στη λιανική πώληση, διατηρείται το σημερινό σύστημα ρυθμίσεων 
(φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων) για να 
γίνει δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα 
ρυθμίσεων. Κατά τα λοιπά το καθεστώς έκδοσης αποδείξεων μένει κατά βάση 
ως έχει. Οι ρυθμίσεις εκείνες που καθίστανται απαραίτητες για τη μετάβαση 
θα προκύψουν μέσα από μελέτη της διεθνούς πρακτικής και με δεδομένη την 
ελληνική εμπειρία σε επόμενο στάδιο. 
 
Στη χονδρική πώληση απλοποιούνται οι ρυθμίσεις περί έκδοσης τιμολογίων. 
Τα τιμολόγια μπορεί να εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή 
και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των συναλλασσόμενων να 
επιλέξουν τον τρόπο που θα συναλλάσσονται μεταξύ τους. Είναι ευθύνη του 
φορολογούμενου η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των 
τιμολογίων, επιλέγοντας τις κατάλληλες δικλίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Οδηγίας 2006/112 της ΕΕ. Ως προς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ενδεικτικά 
παραδείγματα δικλίδων ασφαλείας είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ή άλλος πρόσφορος τρόπος που θα 
επιλέξουν οι συναλλασσόμενοι. 
 
Τέλος, η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών (φορολογικών ταμειακών 
μηχανών και ΕΑΦΔΣΣ) διατηρείται και καθίσταται προαιρετική. Η υποχρέωση 
αποστολής online αναλυτικών στοιχείων ανά συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί 
προς το παρόν. 
 
Χ. Θεοχάρης - Λανθασμένα τα δημοσιεύματα με αναφορές στην 
κατάργηση ψηφιακής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την 
Γ.Γ.Π.Σ.  
 
"Λανθασμένα, γραμμένα από στενή οπτική που δεν στηρίζονται πουθενά" 
χαρακτηρίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κος Θεοχάρης, τα 
άρθρα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών σχετικά με 
την διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών και των ΕΑΦΔΣΣ. 
 
Συγκεκριμένα, ο Κος Θεοχάρης, σε σχετική ανάρτησή του στο twitter , 
αναφέρεται σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης με 
τίτλους όπως "Off line για πάντα - λόγω αντιδράσεων - οι ταμειακές μηχανές 
με την εφορία"  ή  "Στο καλάθι των αχρήστων η πρόταση ψηφιακής 
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ" και τα οποία αναφέρουν 
ότι μένει στα χαρτιά για μία ακόμη φορά το φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεσης των 
ταμειακών μηχανών όλων των καταστημάτων με τη Γ.Γ.Π.Σ., λόγω ισχυρών 
αντιδράσεων κύκλων που χάνουν είτε την αγορά των απλών ταμειακών είτε 
θίγονται απο την απόκτηση πλήρους εικόνας εσόδων από την Γ.Γ.Δ.Ε. και την 
Γ.Γ.Π.Σ.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας υπεραμύνεται της σχετικής ανακοίνωσης του ΥΠ.ΟΙΚ 
λέγοντας ότι ο σημερινός σχεδιασμός (αυτός που προωθείται με τον Νέο 
ΚΦΑΣ) είναι ο καλύτερος όσων έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια  
 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610

