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ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξε-
ων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των κατα-
στροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λα-
κωνίας και Μεσσηνίας» 

  

 Με σκοπό να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήμα-

τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που ενδεχομένως αντιμετω-

πίζουν οι επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση  

πλήγηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, 

Λακωνίας και Μεσσηνίας (πυρόπληκτοι επιτηδευματίες), καθώς και οι επιτηδευματίες 

των οποίων επαγγελματική εγκατάσταση δεν πλήγηκε από τις πρόσφατες πυρκα-

γιές, αλλά έχουν την έδρα τους σ’ αυτούς τους νομούς (μη πυρόπληκτοι επιτηδευμα-

τίες), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: 

 

 Α. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων. 
 Ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων πρώτης, δεύτερης ή τρί-
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της κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης παρατείνεται ως ακολούθως: 

 α) Για τους πυρόπληκτους επιτηδευματίες και για τις συναλλαγές που πραγ-

ματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν τους μήνες από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του 

2007 μέχρι την 15.2.2008. Στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη της ζημιάς θα αποδει-

κνύεται από τους επιτηδευματίες με οποιονδήποτε τρόπο, όταν ζητηθεί από το φο-

ρολογικό έλεγχο. 

 β) Για τους μη πυρόπληκτους επιτηδευματίες (που έχουν την έδρα τους στους 

ανωτέρω νομούς) και για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματο-

ποιήσουν τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο του 2007 κατά δύο (2) μήνες. 

 

 Β. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε άλλο τόπο (εκτός κεντρικού, υποκα-
ταστήματος, αποθηκευτικού χώρου). 
  Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επαγγελματικών εγκατα-

στάσεων που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές εκτός τόπου τήρησης αυτών 

(κεντρικό ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κατά περίπτωση) μπορεί να τύ-

χουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (γνω-

στοποίηση ή έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.). Η γνωστοποίηση αυ-

τή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώ-

σεις μέχρι την 31.12.2007, οι δε προϊστάμενοι των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. πρέπει να αντι-

μετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις. 

 

 Γ. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογι-
κών ή μη). 
 α) Οι πυρόπληκτοι επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν μέχρι την 29.2.2008 

για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις (πληγείσες και μη) βιβλία και πλή-

θος στοιχείων ανάλογο της συναλλακτικής τους δραστηριότητας χωρίς τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρα-

γράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (ύπαρξη φορολογικών χρεών, έλεγχος υποβο-

λής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσκόμιση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά 

ταμεία ή επιμελητήρια κ.λ.π.). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υποβολή σχετι-

κής υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 για τη ζημιά που προκλήθηκε. 

 β) Αναλόγως και οι μη πυρόπληκτοι επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν βι-

βλία και στοιχεία μέχρι την 31.10.2007 χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω προϋπο-

θέσεων. 

 2



  

 Δ. Διακίνηση αγαθών από εγκατάσταση που κρίθηκε ακατάλληλη, σε άλ-
λο χώρο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή φύλαξης των αγαθών. 
 Αιτήματα πυρόπληκτων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή 

έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

1γ΄ του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματι-

κές εγκαταστάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους 

προϊσταμένους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίνεται η σχετική 

έγκριση ανάλογα την περίπτωση. 

 
 Ε. Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) και 
συστημάτων. 
 Στις περιπτώσεις που πυρόπληκτοι επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πλη-

γείσες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανι-

σμούς και συστήματα του ν.1809/1988 για την έκδοση των φορολογικών τους στοι-

χείων, δύνανται να δηλώνουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τη μεταβολή 

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (α-

γορά ή απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι τις 31-12-2007 χωρίς 

την επιβολή κυρώσεων.  Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο 

Β2 TAXIS και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για τη ζημιά που προκλήθηκε. Ε-

πίσης δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να εκ-

δίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρε-

σιών. 

 

 
                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
           Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ 
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