
1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Γιάννης Τζίµας Eισηγητής

Οι αλλαγές στον ΚΒΣ με τον νέο φορολογικό νόμο 
«Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, 

απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή

Δημοσίευμα από την ανάλυση του περιοδικού «λογιστική prosvasis»  τεύχους 68

Αλλαγές - Νέες ρυθμίσεις:
Ι. Στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) -

Π.Δ.186/1992
ΙΙ. Στα Πρόστιμα ΚΒΣ - Άρθρο 5 του Ν.2523/1997

ΙΙΙ. Στους Φορολογικούς Μηχανισμούς και 
τα πρόστιμα - Ν.1809/1988

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι σημαντικότερες αλ-
λαγές στο σύστημα ΚΒΣ είναι οι ακόλουθες:

• Η σημαντική αύξηση των ορίων των τηρούμενων βιβλίων (Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας) για την απαλλαγή 
ή την ένταξή τους σε κατηγορίες και για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

• Η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων βιβλίων και συναλλαγών και η κατάργηση του χάρτινου 
αρχείου.

• Η δραστική μείωση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και η διευκόλυνση της υποβολής στοιχείων για 
διασταύρωση.

• Η ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων όλων των ελεύθερων επαγγελματιών.
• Η συμμετοχή σε κοινοπραξία αλλοδαπών εταιριών μόνο με τη λήψη ΑΦΜ.
• Η μη τήρηση βιβλίων πρώτης εγκατάστασης από τα νομικά πρόσωπα για τα έξοδα που πραγματοποιούν 

μέχρι τη σύστασή τους.
• Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευμα-τιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοι-

χείων.
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• Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.
• Η κατάργηση ορισμένων πρόσθετων βιβλίων (π.χ. βιβλίου συνδρομητών).
• Η αύξηση του ποσοστού των βοηθητικών υλών που δεν παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης από 

3% σε 5%.
• Η κατάργηση της ομάδας 9 στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
• Ο μη χαρακτηρισμός ως υποκαταστημάτων των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων που λειτουργούν ως τρι-

άντα (30) ημέρες.
• Η απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των 

εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.
• Η εναρμόνιση των κανόνων τιμολόγησης με τις χώρες της Ε.Ε.
• Η επέκταση της προθεσμίας έκδοσης των χειρόγραφων φορολογικών στοιχείων.
• Η επέκταση της προθεσμίας δήλωσης απόκτησης ή μεταβολής φορολογικού μηχανισμού.
• Η αύξηση της αξίας των παρατυπιών που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων.
Αναλυτικά, κατ’ άρθρο και παράγραφο, επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές και τροποποιήσεις:

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Παύει να θεωρείται επιτηδευματίας το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που αποκτά κυριότητα 
ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου (αφορά κατά βάση της off shore εταιρίες που έχουν κυριότητα ή 
άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στην Ελλάδα, χωρίς να ασκούν οικονομική δραστηριότητα). (Ισχύς: 
από 1.1.2007).

Εξακολουθεί όμως να έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που αναγείρει 
ακίνητο στην Ελλάδα ή πραγματοποιεί προσθήκες ή επεκτάσεις σε τέτοιο ακίνητο.

Παράγραφος 2Παράγραφος 2: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής κατά βάση αποτελούν επανάληψη ισχυουσών ήδη δια-
τάξεων με ελάχιστες αλλαγές και αναφέρονται στα πρόσωπα που δεν θεωρούνται επιτηδευματίες. Ειδικότερα 
τέτοια πρόσωπα είναι:

• Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (ίσχυε, άρθρο 2, παρ. 4).
• Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά και δεν υπερβαίνουν σε ετήσια βάση οι Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά και δεν υπερβαίνουν σε ετήσια βάση οι Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά

αμοιβές τους το όριο της παρ. 5 του άρθρου 2 (τώρα 5.000 ευρώ). (Η ρύθμιση αυτή ίσχυε με βάση τα οριζό-
μενα στο άρθρο 15, παρ. 1, όπως παγίως αυτή είχε ερμηνευθεί από τη Διοίκηση).

• Οι συγγραφείς δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι συνταξιούχοι για την πρώτη μετά την οι συνταξιούχοι για την πρώτη μετά την οι συνταξιούχοι
συνταξιοδότηση έκδοση (ίσχυε με το άρθρο 15, παρ. 1 και προστέθηκε η περίπτωση των συνταξιούχων).

• Οι εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι συνταξιούχοι
(ίσχυε με το άρθρο 15, παρ. 1, προστέθηκε η περίπτωση των συνταξιούχων).

• Τα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρείται ότι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στο ΦΠΑ (ίσχυε το ίδιο, 
άρθρο 2, παρ. 5).

• Τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σύμβαση έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου, που 
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέχρι ποσού αμοιβής 10.000 ευρώ (το διπλάσιο του απαλλασσόμενου μικροε-
πιτηδευματία). (Η ρύθμιση αυτή ίσχυε, άρθρο 2, παρ. 5). (Ισχύς: από 1.1.2007).

Παράγραφος 3Παράγραφος 3: Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής αλλοδαπού νομικού προσώπου σε κοινοπραξία, 
χωρίς να απαιτείται άσκηση δραστηριότητας στην Ελλάδα (έναρξη εργασιών), με μόνη προϋπόθεση τη λήψη 
ελληνικού ΑΦΜ και την εκπροσώπησή του από ημεδαπό (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.

Παράγραφος 4Παράγραφος 4: • Εξομοιώνονται τα αλλοδαπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα με τα ημεδαπά.
• Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα (off shore) και αποκτούν κυριό-

τητα ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, έχουν περιορισμένες υποχρεώσεις του ΚΒΣ (αυτές των μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα προσώπων). (Ισχύς: από 1.1.2007).

Παράγραφος 5Παράγραφος 5: Αφορά τις υποχρεώσεις των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και αποτελεί επανά-
ληψη των ήδη ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 2, παρ. 4). (Ισχύς: από 1.1.2007).

Παράγραφος 6Παράγραφος 6: Αυξάνονται τα όρια των απαλλασσόμενων από βιβλία μικροεπιτηδευματιών, ειδικότερα Αυξάνονται τα όρια των απαλλασσόμενων από βιβλία μικροεπιτηδευματιών, ειδικότερα Αυξάνονται τα όρια
το όριο των 4.000 ευρώ γίνεται 5.000 ευρώ (παροχή υπηρεσιών) και το όριο των 9.000 ευρώ γίνεται 10.000 
ευρώ (πώληση αγαθών). (Ισχύς: από 1.1.2007).
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Παράγραφοι 7 και 8Παράγραφοι 7 και 8: Στους απαλλασσόμενους από βιβλία επιτηδευματίες (άρθρο 2, παρ. 5) που ασκούν 
συγκεκριμένες - ειδικές δραστηριότητες (πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων, εφημεριδοπώλες και 
υποπράκτορες εφημερίδων), προστίθενται και οι λαχειοπώλες και ορίζεται ρητά η ένταξη του δεύτερου 
κλάδου που τυχόν ασκούν οι ανωτέρω. (Ισχύς: από 1.1.2007).

Παράγραφος 9Παράγραφος 9: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής περιέχουν σημαντικές αλλαγές που συνοψίζονται ως εξής:
• Η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών μέσων στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα (κάρτες σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας κ.λπ.), χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσιών.
• Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του ορίζεται ως παροχή υπηρεσιών.
• Αποσαφηνίζεται ότι το φασόν αποτελεί παροχή υπηρεσιών (υπήρχε αντίθετη απόφαση του Σ.τ.Ε.).
(Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και 

μετά).

3. ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ - ΟΡΙΑ)

Άρθρο 28

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Καλύπτεται νομοθετικό κενό και ορίζεται ρητά ότι η ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ή η 
απαλλαγή γίνεται στην αρχή κάθε χρήσης.

Παράγραφος 2Παράγραφος 2: Εντάσσονται υποχρεωτικά στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων 
εσόδων, οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), οι Κοινωνίες του Α.Κ. και οι αστικές εταιρίες που ασχολούνται 
με την ανέγερση οικοδομών, εφόσον σ’ αυτές μετέχει ένα τουλάχιστον πρόσωπο του άρθρου 101, παρ. 1 του 
ΚΦΕ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λπ.). (Ισχύς: από τη δημοσίευση, για όσους κάνουν έναρξη εργασιών ή 
εκδίδουν άδεια ανέγερσης οικοδομής από 1.1.2007).

Παράγραφος 3Παράγραφος 3: • Οι κατασκευαστές δημόσιων ή ιδιωτικών έργων που φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο 
(ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες), εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα 
έσοδα και παύουν να έχουν ειδική ένταξη. (Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Παράγραφος 4Παράγραφος 4: Ο πλανόδιος πωλητής οπωρολαχανικών και νωπών αλιευμάτων εντάσσεται στην Α΄ 
κατηγορία βιβλίων και εξομοιώνεται έτσι με τον πωλητή των ίδιων αγαθών στις κινητές λαϊκές αγορές. κατηγορία βιβλίων και εξομοιώνεται έτσι με τον πωλητή των ίδιων αγαθών στις κινητές λαϊκές αγορές. κατηγορία
(Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Παράγραφος 5Παράγραφος 5: Ορίζεται ρητά ότι οι δικηγορικές εταιρίες του Π.Δ.518/1998 εντάσσονται σε κατηγορία 
βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους. (Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Παράγραφος 6Παράγραφος 6: • Αυξάνονται κατά 50% τα όρια τήρησης βιβλίων, ήτοι το όριο των 100.000 ευρώ γίνεται 
150.000 ευρώ και το όριο του 1.000.000 ευρώ γίνεται 1.500.000 ευρώ. (Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις δια-
χειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

• Ορίζεται ως όριο τα 5.000.000 ευρώ για την ένταξη της Γ΄ κατηγορίας βιβλίων από 1.1.2008 και μετά, 
των ατομικών επιχειρήσεων και των Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, αστικών εταιριών και κοινοπραξιών, που δεν συμ-
μετέχει πρόσωπο του άρθρου 101, παρ. 1 του ΚΦΕ, που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικο-
δομών. 

Παράγραφος 7Παράγραφος 7: Για την υποχρεωτική σύνταξη απογραφής από τους επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας, 
κατά την πρώτη χρήση τα έσοδα δεν ανάγονται σε ετήσια.δεν ανάγονται σε ετήσια.δεν ανάγονται

Παράγραφος 8Παράγραφος 8: Παρέχεται δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής στα βιβλία για έξοδα αξίας μέχρι 150 
ευρώ (ανά περίπτωση). Ίσχυε όριο 50 ευρώ.

Παράγραφος 9Παράγραφος 9: Στα βιβλία Β΄ κατηγορίας ορίζεται ρητά ότι καταχωρείται η αξία πώλησης των παγίων. 
(Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και 
μετά).

Παράγραφος 10Παράγραφος 10: Επιμηκύνεται η προθεσμία καταχώρησης της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. 5, μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος [ίσχυε προ-
θεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου].

Παράγραφος 11Παράγραφος 11: Αποσυνδέεται η τήρηση αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9 του ΕΓΛΣ) από τις υποχρεώ-
σεις του ΚΒΣ και συνεπώς επί μη τήρησης της ομάδας 9, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του ΚΒΣ. (Ισχύς: από 
τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).
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3.1. Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, 
τεχνικών προδιαγραφών

Παράγραφος 12Παράγραφος 12: Το άρθρο 8 για το βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών, 
αντικαθίσταται και ανασυντάσσεται ολόκληρο. Οι κύριες μεταβολές είναι οι παρακάτω:

• Αυξάνονται τα όρια και παράλληλα θεσπίζονται δύο επίπεδα αντί τριών, ως εξής:

Υπόχρεοι
Ακαθάριστα έσοδα

Από 1.1.2003 Από 1.1.2007

1. Χονδροπωλητής ή κυρίως 
χονδροπωλητής αγαθών
(για ίδιο ή για λογ/σμό τρίτων)

3.000.000 ευρώ
(χονδρικώς + λιανικώς) 5.000.000 ευρώ

2. Λιανοπωλητής ή κυρίως λιανοπωλητής 
(για ίδιο ή για λογ/σμό τρίτων)

4.000.000 ευρώ
Εισαγωγή - Εξαγωγή

(χονδρικώς + λιανικώς)
5.000.000 ευρώ

3. Επεξεργασία 
(για ίδιο ή για λογ/σμό τρίτων)

3.000.000 ευρώ
από πώληση προϊόντων

(χονδρικώς + λιανικώς)
και από τα έσοδα επεξεργασίας 

αγαθών τρίτων

5.000.000 ευρώ

4. Εξαγωγέας, αποκλειστικά ή άνω του 
80% εμπορευμάτων ή προϊόντων
(για ίδιο ή για λογ/σμό τρίτων)

5.500.000 ευρώ
(στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) 6.500.000 ευρώ

• Αυξάνεται σε 5% (από 3%) το ποσοστό επί του συνολικού κόστους των προϊόντων, μέχρι του οποίου οι 
βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης μόνο κατ’ αξία.

• Ορίζεται ρητά ότι για εγκαταστάσεις στο ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο μπορεί να τηρείται για κάθε 
αγαθό μία ενιαία μερίδα (μέχρι τώρα ίσχυε ως θέση διοικητική με εγκύκλιο).

• Όταν έχει δοθεί απαλλαγή από την έκδοση Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.) για τις διακινήσεις μεταξύ εγκα-
ταστάσεων (με απόφαση του Προϊσταμένου ΔΟΥ), μπορεί να τηρείται για όλες τις απαλλασσόμενες εγκατα-
στάσεις μία ενιαία μερίδα για κάθε αγαθό στο βιβλίο που τηρείται σε μία απ’ αυτές.

• Δεν παρακολουθούνται ανά τρίτο τα αγαθά που βρίσκονται σε ιδιώτες τρίτους.
• Το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών δεν απαιτείται να ενημερώνεται πριν την έναρξη της παραγωγής, 

αλλά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής.
• Ορίζεται ρητά ότι για τα εξατομικευμένα είδη που παράγονται κατόπιν παραγγελίας δεν απαιτείται η 

αναγραφή τεχνικών προδιαγραφών, αλλά αρκεί η καταγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται, θεωρού-
μενης της παραγγελίας ως είδος. (Η θέση αυτή ίσχυε με βάση εγκυκλίους).

• Επέρχονται ορισμένες μεταβολές στις απαλλαγές του βιβλίου αποθήκης και συγκεκριμένα απαλλάσ-
σονται:

- Ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου (και ο χονδροπωλητής). Μέχρι τώρα η απαλλαγή 
αφορούσε τον λιανοπωλητή ή κυρίως λιανοπωλητή.

- Ο πωλητής νωπών ιχθύων.
- Ο κατασκευαστής οικοδομών.
- Ο επιτηδευματίας που λειτουργεί ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», μετά από έγκριση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και γενικά αερίων που διατίθενται σε συνεχή ροή. 

(Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

3.2. Υποκαταστήματα

Παράγραφος 13Παράγραφος 13: Δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι (ίσχυε), καθώς και οι Δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι (ίσχυε), καθώς και οι Δεν θεωρούνται υποκαταστήματα
πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, που λειτουργούν μέχρι τριάντα (30) ημέρες (νέα ρύθμιση).

Παράγραφος 14Παράγραφος 14: Νομοτεχνική αναδιατύπωση.
Παράγραφος 15Παράγραφος 15: Τηρούνται απλότυπα (όχι διπλότυπα):
• Το ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πρά-ξεων, καθώς και το μηνιαίο φύλλο ανάλυσης και ελέγχου.
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• Το ημερήσιο φύλλο συναλλαγών, όταν τηρούνται στην έδρα και στο υποκατάστημα τα βιβλία μηχανο-
γραφικά. Τα δεδομένα των ανωτέρω βιβλίων του υποκαταστήματος αποστέλλονται στην έδρα με οποιονδή-
ποτε πρόσφορο τρόπο.

Παράγραφος 16Παράγραφος 16: Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υποκαταστημάτων που δεν υπο-
χρεούνται να τηρούν βιβλία. Ειδικότερα δεν τηρούνται βιβλία:

α) Στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα (ίσχυε), καθώς που στεγάζεται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα (ίσχυε), καθώς που στεγάζεται
και με άλλο υποκατάστημα. Στην περίπτωση αυτή δεν τηρείται ιδιαίτερο πρόσθετο βιβλίο (άρθρο 10, παρ. 
5), μετά από σχετική γνωστοποίηση.

β) Στις πρόσκαιρες εγκαταστάσεις γενικά, χωρίς ενδεικτική απαρίθμηση, όπως συμβαίνει στις υφιστά-
μενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή δεν τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης και δεν συντάσσονται καταστάσεις απο-
γραφής (ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων).

γ) Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 
50 Km (ίσχυε).

Παράγραφος 17Παράγραφος 17: Η απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 έγκριση του Προϊσταμένου 
ΔΟΥ αντικαθίσταται από απλή γνωστοποίησηαπλή γνωστοποίηση του επιτηδευματία (αφορά την ενσωμάτωση δεδομένων 
υποκαταστήματος στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος με αυτοτελή λογιστική ή της έδρας μέσω άλλου 
υποκαταστήματος).

Παράγραφος 18Παράγραφος 18: Η δυνατότητα απαλλαγής του υποκαταστήματος από την τήρηση βιβλίων ή τήρη-σης 
αυτών, κατά διάφορο τρόπο με έγκριση του Προϊ-σταμένου ΔΟΥ επεκτείνεται και για τους αποθηκευτι-
κούς χώρους. Η δυνατότητα αυτή δεν καλύπτει το βιβλίο αποθήκης.

Πρακτική εφαρμογή η διάταξη αυτή μπορεί να έχει για τις καταστάσεις απογραφής και το βιβλίο ποσοτικής 
παραλαβής.

3.3. Βιβλία ποσοτικής παραλαβής 
πρώτης εγκατάστασης και πρόσθετα

Παράγραφος 19Παράγραφος 19: Επαναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 10, που αφορά το Βιβλίο ή 
Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Ειδικότερα:

• Επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης του ως άνω βιβλίου ή δελτίου, εκτός από τα εμπορεύσιμα και για Επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης του ως άνω βιβλίου ή δελτίου, εκτός από τα εμπορεύσιμα και για Επεκτείνεται τα 
πάγια αγαθά.πάγια αγαθά.πάγια

• Επίσης, ορίζεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή αφορά την παραλαβή ασυνόδευτων αγαθών από οποι-
ονδήποτε τρίτο (και ιδιώτη), εφόσον πρόκειται για αγορά, πώληση, διαμεσολάβηση προς πώληση, απο-
θήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και επεξεργασία, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αποστολέας είναι 
επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Παράγραφος 20Παράγραφος 20: Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, οι αγορές και λοιπές συναλλαγές πριν τη σύσταση 
επιχείρησης, νομικού προσώπου ή υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης ή κοινοπραξίας ή την 
έναρξη ατομικής επιχείρησης μπορεί να καταχωρούνται:

α) σε βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή ή
β) απευθείας στα βιβλία των προσώπων που θα προκύψουν, έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από β) απευθείας στα βιβλία των προσώπων που θα προκύψουν, έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από β) απευθείας στα βιβλία

τη σύστασή τους ή την δήλωση έναρξης εργασιών.
Παράγραφοι 21 έως και 26Παράγραφοι 21 έως και 26: Περιέχουν ρυθμίσεις που αφορούν τα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 

10. Οι κύριες μεταβολές συνοψίζονται στα εξής:
• Υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών και εκπαιδευτής οδηγών μοτοσικλετών

και μοτοποδηλάτων και εξομοιώνεται έτσι με τον εκμεταλλευτή σχολής οδηγών αυτοκινήτων. (Ισχύς: από 
1.3.2007).

• Οι επισκευαστές αγαθών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονι-κών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, 
αντί να τηρούν το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετο βιβλίο ή δελτίο 
(επισκευής αγαθών).

• Το πρόσθετο βιβλίο που προβλέπονταν από την περ. ι της παρ. 5 του άρθρου 10 (βιβλίο εισερχο-
μένων) και καταλάμβανε τόσο τα συνεργεία επισκευής (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.), όσο και τους 
πωλούντες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λπ., διασπάται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 
Με βάση αυτή τη διάσπαση προκύπτει η νέα περ. (ι) που αφορά μόνο τα συνεργεία επισκευής τα οποία 
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τηρούν πρόσθετο βιβλίο «εισερχομένων», ενώ παράλληλα στην περ. ιε αναφέρονται οι πωλητές μεταχει-
ρισμένων αγαθών (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα κ.λπ.), που τηρούν πρόσθετο βιβλίο «μετα-
χειρισμένων αγαθών».

• Τα πλυντήρια (αυτοκινήτων κ.λπ.) που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης Τα πλυντήρια (αυτοκινήτων κ.λπ.) που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης Τα πλυντήρια δεν τηρούν 
βιβλίο εισερχομένων, εφόσον χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό αυτόματης έκδοσης στοιχείων.

• Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία:Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία:Καταργούνται
- «Συνδρομητών».
- «Παραγγελιών» των κατασκευαστών προκατασκευασμένων οικιών κ.λπ.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 29

4.1. Δελτία Αποστολής

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Θεσπίζεται απαλλαγή από την έκδοση Δελτίων Αποστολής (Δ.Α.) για τις διακινήσεις 
ανταλλακτικών παγίων μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Τα ανταλλακτικά να μην αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και να προορίζονται για επισκευή ή συντή-
ρηση.

- Οι διακινήσεις να πραγματοποιούνται με δικά τους μεταφορικά μέσα.
Παράγραφος 2Παράγραφος 2: Διευρύνεται το πεδίο υποχρεωτικής έκδοσης Δ.Α. από αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

ΦΠΑ, με την ένταξη στην υποχρέωση αυτή και των διακινούμενων από αλιείς νωπών αλιευμάτων, εφόσον 
σκοπός της διακίνησης είναι η πώληση, η συσκευασία ή η επεξεργασία.

Παράγραφος 3Παράγραφος 3: Θεσπίζεται ένα νέο στοιχείο με τον τίτλο «Συγκεντρωτικό Δελτίο Επιστροφής», το οποίο 
χρησιμοποιείται (προαιρετικά) για την καταγραφή των υπολοίπων των ειδών και ποσοτήτων που δεν διατέ-
θηκαν μετά τη διακίνησή τους με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.).

Παράγραφος 4Παράγραφος 4: Ορίζεται ότι για τη μεταφορά αγαθών εκτός της χώρας, με σκοπό την αποθήκευση και τη 
μεταγενέστερη πώληση, στα εκδιδόμενα Δ.Α. αναγράφεται και η αξία.

Παράλληλα καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας στα Δ.Α. για τις διακινήσεις αγαθών μεταξύ 
έδρας και υποκαταστήματος, στο οποίο τηρείται βιβλίο αποθήκης και κατ’ αξία ή εξάγεται αυτοτελές λογι-
στικό αποτέλεσμα.

Παράγραφος 5Παράγραφος 5: Ενσωματώνονται στις διατάξεις οι νομολογιακές θέσεις για το χρόνο διάρκειας και επικαι-
ρότητας των Δ.Α.

4.2. Τιμολόγια - Εκκαθαρίσεις

Παράγραφοι 6 και 7Παράγραφοι 6 και 7: Εναρμονίζεται ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων 
και των εκκαθαρίσεων με τους καταληκτικούς χρόνους των λοιπών στοιχείων, που εκδίδονται με αναφορά 
στην τελευταία ημέρα εκάστου μηνός, και ορίζεται η 15η ημέρα του επόμενου μήνα (ίσχυε η 10η ημέρα).15η ημέρα του επόμενου μήνα (ίσχυε η 10η ημέρα).15η ημέρα

Παράγραφος 8Παράγραφος 8: Θεσπίζεται η δυνατότητα πώλησης (παροχής) υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου, κατ’ ανα-
λογία όσων ισχύουν για τις πωλήσεις αγαθών. Η εφαρμογή της διάταξης συναρτάται από την έκδοση σχε-
τικής Υπουργικής Απόφασης.

Παράγραφος 9Παράγραφος 9: Αναδιατύπωση διατάξεων χωρίς ουσιαστική ρύθμιση.
Παράγραφος 10Παράγραφος 10: Για τα διατιθέμενα συγγράμματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, 

ορίζεται ότι το σχετικό τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από τότε που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η απόφαση 
καθορισμού των τιμών.

Παράγραφος 11Παράγραφος 11: Για μικροδαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών μέχρι 50 ευρώ, ως δικαιολογητικό 
εγγραφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκδιδόμενη απόδειξη. Η διάταξη (άρθρο 12, παρ. 16γ΄), μέχρι 
τώρα, κάλυπτε μόνο τις αγορές μη εμπορεύσιμων αγαθών.

Παράγραφος 12Παράγραφος 12: Όλα τα στοιχεία (εκτός του τιμολογίου πώλησης) του άρθρου 12 του ΚΒΣ, που εκδίδονται 
στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία 15η ημέρα
έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Το τιμολόγιο πώλησης μπορεί να εκδίδεται εντός του 
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επόμενου δεκαπενθήμερου από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία έκδοσής του και με ημερομηνία 
την ημέρα που συμπληρώνεται μήνας από την έκδοση του Δ.Α. Η διάταξη αυτή καλύπτει πλέον, εκτός από 
τα μηχανογραφικά και τα χειρόγραφα στοιχεία.

4.3. Λοιπά στοιχεία (Α.Λ.Π., αποδείξεις δαπανών, φορτωτικές)

Παράγραφος 13Παράγραφος 13: Επεκτείνεται από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία έκδοσης Α.Λ.Π. 
σε περίπτωση που για τη διακίνηση έχει εκδοθεί Δ.Α.

Παράγραφος 14Παράγραφος 14: Νομοτεχνική ρύθμιση, επειδή οι ρυθμίσεις για τους συγγραφείς και τους εισηγητές 
σεμιναρίων εντάχθηκαν στο άρθρο 2 του ΚΒΣ.

Παράγραφοι 15 έως και 18Παράγραφοι 15 έως και 18: Ορίζονται ρητά οι υποχρεώσεις του διαμεταφορέα και γίνονται ορισμένες 
ρυθμίσεις στο χρόνο έκδοσης των φορτωτικών εγγράφων. Ειδικότερα:

• Ορίζεται ρητά ότι η φορτωτική εκδίδεται το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου.
• Αναφέρεται για πρώτη φορά ως ειδική κατηγορία επιχειρήσεων μεταφοράς ο διαμεταφορέας και ορίζο-

νται υποχρεώσεις όμοιες με αυτές του μεταφορικού γραφείου.
• Η φορτωτική του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης 

ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εφόσον αυτή γίνεται κατ’ εντολή τους απευθείας από τον απο-
στολέα. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής μπορεί να παραμένει στον εκδότη και να 
φυλάσσεται.

4.4. Εναρμόνιση κανόνων τιμολόγησης με οδηγία της Ε.Ε.

Παράγραφοι 19 έως και 26Παράγραφοι 19 έως και 26: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών του 
άρθρου 18α του ΚΒΣ με τις συστάσεις και παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα:

• Καταργείται η υποχρέωση να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που αναλαμβά-
νουν την έκδοση τιμολογίων, όταν αυτά είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος.

• Τα τιμολόγια μπορεί και για τις συναλλαγές στο εσωτερικό να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (σε εύλογο χρόνο) κάθε ξενό-

γλωσσου τιμολογίου.
• Τα ποσά στο τιμολόγιο (εκτός από το φόρο) εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα.
• Καταργείται η υποχρέωση αποθήκευσης όλων των τιμολογίων σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας, στην 

περίπτωση που: α) η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, που να εξασφαλίζουν on line
πρόσβαση και β) η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για αμοιβαία 
συνδρομή.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 30

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Καταργείται η διάταξη σχετικά με το χρόνο ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής. 
Νομοτεχνική ρύθμιση λόγω αποσύνδεσης της αναλυτικής λογιστικής από τον ΚΒΣ. (Ισχύς: από τη δημοσί-
ευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Παράγραφος 2Παράγραφος 2: Ορίζεται ρητά ότι τα βιβλία (πλην των πρόσθετων και τεχνικών προδιαγραφών) όταν δεν 
ενημερώνονται, δεν εκτυπώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εκτυπώνονται εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, εγγράφονται μέχρι 
το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι σαν να μην τηρήθηκαν.

Παράγραφος 3Παράγραφος 3: Μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο χρόνος παράτασης της προθε-
σμίας ενημέρωσης των βιβλίων μπορεί να είναι και πέραν των πενήντα (50) ημερών.

Παράγραφος 4Παράγραφος 4: Ορίζεται ρητά ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου επενδύσεων και του βιβλίου εισερχο-
μένων, ενώ καθορίζεται και ο χρόνος ενημέρωσης των νέων πρόσθετων βιβλίων.
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Παράγραφος 5Παράγραφος 5: Εξαιρούνται του μέτρου εξόφλησης με Εξαιρούνται του μέτρου εξόφλησης με Εξαιρούνται δίγραμμη επιταγή οι συναλλαγές μεταξύ μητρικών 
και θυγατρικών εταιριών που αναφέρονται σε συμψηφισμούς αμοιβαίων απαιτήσεών τους.

Παράγραφος 6Παράγραφος 6: Παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ιδιαίτερης σειράς για τις καταχωρήσεις στα πρό-
σθετα βιβλία, που αφορούν διαρκή παροχή υπηρεσίας, εφόσον έχουν σχετική ένδειξη.

Παράγραφος 7Παράγραφος 7: Το νέο στοιχείο με τίτλο «Συγκε-ντρωτικό Δελτίο Επιστροφής», ορίζεται ότι θεωρείται.
Παράγραφος 8Παράγραφος 8: Τα συνενούμενα βιβλία με στοιχεία ορίζεται ρητά, ότι μπορεί να τηρούνται σε περισσότερα 

του ενός αντίτυπα (πρόκειται για το αυτονόητο).
Παράγραφος 9Παράγραφος 9: Καταργείται η συγκεντρωτική καταχώρηση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των τιμολο-

γίων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.). (Ισχύς: από 1.1.2007).
Παράγραφος 10Παράγραφος 10: Νομοτεχνική αναδιατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 20, η οποία αναριθμείται σε παρ. 5. 

(Ισχύς: από 1.1.2007).
Παράγραφος 11Παράγραφος 11: Ορίζεται ο τόπος τήρησης των βιβλίων και στοιχείων των αποθηκευτικών χώρων. 

Καλύπτεται νομοθετικό κενό.
Παράγραφος 12Παράγραφος 12: Επαναδιατύπωση της διάταξης που αφορά το χρόνο πέραν του οποίου τα βιβλία και τα 

στοιχεία μπορεί να φυλάσσονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο τήρησής τους.
Παράγραφος 13Παράγραφος 13: Καταργείται η διενέργεια αθροίσεων ανά σελίδα σε ορισμένα βιβλία ή καταστάσεις που 

τηρούνται μηχανογραφικά.
Παράγραφος 14Παράγραφος 14: Στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών μπορεί να εμφανίζονται 

μόνο οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, με την προϋπόθεση ανάλυσης, όταν αυτό ζητηθεί από τον έλεγχο.μόνο οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, με την προϋπόθεση ανάλυσης, όταν αυτό ζητηθεί από τον έλεγχο.μόνο οι πρωτοβάθμιοι
Παράγραφοι 15 έως και 17Παράγραφοι 15 έως και 17: • Παρέχεται δυνατότητα μη εκτύπωσης του μητρώου παγίων και φύλαξης του 

περιεχομένου του σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
• Η ίδια δυνατότητα (αποθήκευσης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) ισχύει και για το βιβλίο παραγωγής 

κοστολογίου, τις καταστάσεις αποτίμησης των αποθεμάτων και των δελτίων εσωτερικής διακίνησης.
• Ορίζεται ρητά ο χρόνος που εκτυπώνονται τα βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου.
Παράγραφος 18Παράγραφος 18: Νομοτεχνική ρύθμιση λόγω της κατάργησης του πρόσθετου βιβλίου συνδρομητών.
Παράγραφος 19Παράγραφος 19: Αναδιατύπωση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 7 του ΚΒΣ, που ανα-

φέρεται στο χρόνο εκτύπωσης των αποθηκευμένων δεδομένων, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο.
Παράγραφος 20Παράγραφος 20: Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης μόνο της προθεσμίας εκτύπωσης των βιβλίων, με 

έγκριση του Προϊσταμένου ΔΟΥ, χωρίς να απαιτείται ανάλογη παράταση του χρόνου ενημέρωσης.
Παράγραφος 21Παράγραφος 21: Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες σε περίπτωση βλάβης του μηχανογραφικού 

συστήματος ή μη λειτουργίας του λογισμικού, καθόσον αφορά την ενημέρωση και εκτύπωση των βιβλίων, 
καθώς και την έκδοση των στοιχείων.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 31

6.1. Απογραφή - Αποτίμηση

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Παρέχεται η δυνατότητα μη καταχώρισης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) περι-
ουσιακών στοιχείων (πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.) χωρίς έγκριση του προϊσταμένου ΔΟΥ, όταν αυτά καταχω-
ρούνται σε καταστάσεις ή ισοζύγια ή αποθηκεύονταιή αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Παράγραφος 2Παράγραφος 2: Δεν καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας ιδιωτών τρίτων.
Παράγραφος 3Παράγραφος 3: Καταργείται η υποχρέωση ενιαίας αποτίμησης των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με 

εξαρτημένη λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων (μπορεί δηλαδή να μην αποτιμώνται με ενιαία τιμή  με 
τα αποθέματα της έδρας).

6.2. Κύρος βιβλίων

Παράγραφοι 4 και 5Παράγραφοι 4 και 5: • Μετατάσσονται από τις αιτίες ανεπάρκειας των βιβλίων σε Μετατάσσονται από τις αιτίες ανεπάρκειας των βιβλίων σε Μετατάσσονται αιτίες ανακρίβειας των 
βιβλίων οι πιο κάτω παραλείψεις: (Ισχύς: από τη δημοσίευση, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 
την ημερομηνία αυτή και μετά).



9
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Γιάννης Τζίµας Eισηγητής

- Μη τήρηση του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών.
- Μη τήρηση της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
- Μη τήρηση των ημερολογίων.
- Μη τήρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης.
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη των καταστάσεων απογραφής (ποσοτικής).
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου απογραφών.
Παραμένουν ως λόγοι ανεπάρκειας οι περιπτώσεις:
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου.
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών.
- Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής.
• Αποσαφηνίζεται ότι λόγο ανακρίβειας αποτελεί η μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στα βιβλία 

απογραφών των αποθεμάτων ως προς την ποσότητα και όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.όχι
• Προστίθεται ως λόγος ανακρίβειας των βιβλίων η μη επίδειξη στον τακτικό έλεγχο των πρόσθετων 

βιβλίων του άρθρου 10 παρ. 5.
• Αποτελεί λόγο ανακρίβειας η εμφάνιση αθροιστικών λαθών και στο βιβλίο απογραφών.
Παράγραφος 6Παράγραφος 6: • Εισάγεται ως νέο κριτήριο για την αξιολόγηση των παραβάσεων που συνεπάγονται κρίση 

των βιβλίων ως ανακριβών, η αντικειμενική αδυναμία λογιστικού ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων. 
Το κριτήριο αυτό λειτουργεί διαζευκτικά με τη μεγάλη έκταση των παραβάσεων και τη σημαντική επίδραση 
στα αποτελέσματα.

• Τα αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στη μηνιαία κατάσταση αυτού και στο βιβλίο απο-
γραφών δεν συνιστούν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια όταν δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα.δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα.δεν μειώνεται

Παράγραφος 7Παράγραφος 7: Εναρμονίζονται οι λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων Α΄ κατηγορίας με τους λόγους ανακρί-
βειας των βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Παράγραφος 8Παράγραφος 8: Μειώνονται σε δύο (2) από πέντε (5) τα κλιμάκια των ορίων των ακαθαρίστων εσόδων για 
τον υπολογισμό του ποσοστού και της αξίας των παρατυπιών που δεν επιδρούν στο κύρος των βιβλίων, ήτοι:

Ποσοστό Αξία παρατυπιών Ακαθάριστα έσοδα
3% Μικρότερη ή ίση των 30.000 ευρώ Μέχρι και 1.500.000 ευρώ
2% Μικρότερη ή ίση των 200.000 ευρώ Άνω του 1.500.000 ευρώ

Παράγραφος 9Παράγραφος 9: Νομοτεχνική προσαρμογή, λόγω μετάθεσης του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής των επι-
σκευαστών από την παρ. 1 στην παρ. 5 του άρθρου 10 (πρόσθετα βιβλία).

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 32

7.1. Δικαιώματα προϊσταμένου ΔΟΥ

Παράγραφοι 1Παράγραφοι 1, 2, 3: • Καταργούνται ορισμένα δικαιώματα του Προϊσταμένου ΔΟΥ, είτε γιατί υπάρχει επι-
κάλυψη διατάξεων, είτε γιατί ρυθμίσθηκαν διαφορετικά από το νόμο τα συγκεκριμένα θέματα.

• Επεκτείνεται το δικαίωμα του Προϊσταμένου ΔΟΥ Επεκτείνεται το δικαίωμα του Προϊσταμένου ΔΟΥ Επεκτείνεται το δικαίωμα να μην θεωρεί φορολογικά στοιχεία και στον υπό-να μην θεωρεί φορολογικά στοιχεία και στον υπό-να μην θεωρεί φορολογικά στοιχεία
χρεο που δεν έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ίσχυε για δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε 
παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία).

7.2. Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.)

Παράγραφοι 4Παράγραφοι 4, 5, 6: • Ορίζεται με σαφή τρόπο η προθεσμία υποβολής αίτησης στην Ε.Λ.Β. για την αλλαγή της με-
θόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων [πέντε (5) μήνες πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου].πέντε (5) μήνες πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου].πέντε

• Ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής αίτησης στην Ε.Λ.Β. στις περιπτώσεις άμεσης υποχρέωσης τήρησης 
βιβλίου αποθήκης επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή έναρξης νέας δραστηριότητας.



10

Eισηγητής Γιάννης Τζίµας

PROSVASISPROSVASIS

7.3. Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών

Παράγραφοι 7 έως και 11Παράγραφοι 7 έως και 11: Ανακαθορίζονται, επικαιροποιούνται και διευρύνονται τα δικαιώματα του 
Υπουργού Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του θέματα ΚΒΣ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

• Παρέχεται δυνατότητα να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρο-
νική φύλαξη των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων στα βιβλία με τη χρήση φορολογικού 
μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.2523/1997

Άρθρο 33

Με το άρθρο 5 του Ν.2523/1997 έχει εισαχθεί το αντικειμενικό σύστημα επιμέτρησης των προστίμων για 
πράξεις ή παραλείψεις του ΚΒΣ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νέου φορολογικού νόμου καλύπτονται κενά και αποσαφηνίζονται ορι-
σμένες περιπτώσεις παραβάσεων. Ειδικότερα:

Παράγραφος 1Παράγραφος 1: Αναπροσαρμόζονται και διαφοροποιούνται οι περιπτώσεις γενικών παραβάσεων, για τις 
οποίες ισχύει συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) μεγαλύτερος του 1.

Έτσι, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, οι περιπτώσεις γενικών παραβάσεων με ΣΒ > 1 έχουν όπως 
ο πίνακας που ακολουθεί: (Με σκίαση επισημαίνονται οι βασικές μεταβολές).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΒ > 1

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΒ 1

α.

• Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)
• Τήρηση βιβλίων κατώτερης της Γ΄ κατηγορίας
• Μη τήρηση Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
• Μη τήρηση βιβλίου απογραφών
• Μη σύνταξη ισολογισμού
• Εκπρόθεσμη σύνταξη ισολογισμού

Για όλες ή μερικές(*)Για όλες ή μερικές(*)Για όλες ή μερικές

2

β. Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 (παρ. 5) 2

γ. Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου
(και τεχνικών προδιαγραφών) 2

δ. Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών 2

ε.
Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση:
α) Την πρώτη φορά
β) Κάθε μία από τις επόμενες δύο φορές

2
5

στ. Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο 
απογραφών 3

ζ.

• Για συγκεντρωτικές καταστάσεις και ανά κατάσταση
- Μη υποβολή
- Εκπρόθεσμη υποβολή (πέραν της 31/12)
- Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή (διαφορές > 14.763 €)
(Ανάλογα ισχύουν και για τις καταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης και τα 
ισοζύγια)

3

η. Μη επίδειξη στον προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 
10 παρ. 5 5

θ. Παρεμπόδιση προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες 5

ι. Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών ή μη επίδειξη αυτού μετά κοστολογίου οικοδομών ή μη επίδειξη αυτού μετά κοστολογίου οικοδομών
από πρόσκληση, για κάθε οικοδομή 5

(*) Σημείωση: Όταν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. α΄ δεν επιβάλλεται ιδιαίτερο δεν επιβάλλεται ιδιαίτερο δεν
πρόστιμο για την μη τήρηση μητρώου παγίων.
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Παράγραφοι 2 έως και 4Παράγραφοι 2 έως και 4: Στις αυτοτελείς παραβάσεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 επέρχονται 
οι εξής μεταβολές:

• Η μη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων (νέο στοιχείο της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/2006) συνιστά αυτο-
τελή παράβαση, ανεξάρτητα της αξίας αυτού.ανεξάρτητα της αξίας αυτού.ανεξάρτητα

• Η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης, εφόσον έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία το σχετικό στοιχείο 
αξίας, αποτελεί γενική παράβαση.

• Αποσαφηνίζεται ότι αυτοτελή παράβαση αποτελεί και η μη διαφύλαξη καταστάσεων, που υποκαθιστούν 
βιβλία, ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφής.

• Αναπροσαρμόζεται η περ. ι΄ της παρ. 8, έτσι ώστε να θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις η εκπρόθεσμη 
εκτύπωση ή εγγραφή σε οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή κατάστασης.

• Στις αυτοτελείς παραβάσεις της παρ. 8 προστίθεται νέα περίπτωση ιβ΄, σύμφωνα με την οποία θεω-
ρείται αυτοτελής παράβαση η κάθε μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση δαπάνης (που αφορά το 
κόστος κάθε οικοδομής) στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.

(Ισχύς: από 1.1.2007).

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.1809/1988

Άρθρο 34

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχονται μεταβολές και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.1809/1988, 
που αφορούν τις φορολογικές ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς. Οι κύριες μεταβολές 
συνοψίζονται στα εξής:

• Θεσπίζεται η προαιρετική σήμανση και φύλαξη των φορολογικών βιβλίων, πέραν των στοιχείων, μέσω 
φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ).

• Η άδεια καταλληλότητας που χορηγεί η αρμόδια Επιτροπή για τη διάθεση και χρήση φορολογικών μηχα-
νισμών και ταμειακών συστημάτων έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησης.

• Ορίζεται η καταβολή παραβόλου (2.000 ευρώ), για την εξέταση κάθε αίτησης χορήγησης άδειας καταλ-
ληλότητας σε επιχειρήσεις διάθεσης φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων.

• Η προθεσμία δήλωσης απόκτησης φορολογικού μηχανισμού στη ΔΟΥ από τον πωλητή και τον αγο-
ραστή επεκτείνεται από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Παράλληλα θεσπίζεται υποχρέωση στον πωλητή, 
μαζί με το αντίτυπο του Δελτίου Αποστολής ή του Τ.-Δ.Α., να προσκομίζει και φωτοαντίγραφο του πρώτου 
«Ζ», που εκδίδεται κατά την εγκατάσταση του φορολογικού μηχανισμού.

• Ομοίως, ως ανωτέρω, επεκτείνεται από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία δήλωσης μετα-
βολών από τον αγοραστή, χρήστη ή κάτοχο φορολογικού μηχανισμού.

• Ορίζεται νομοθετικά ότι σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου συντήρησης εκδίδεται νέο που θεω-
ρείται στη ΔΟΥ.

• Η δαπάνη αντικατάστασης μηχανικών αντλιών πετρελαίου των πρατηρίων υγρών καυσίμων με κατάλ-
ληλες ψηφιακές αποσβένεται, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη σύνδεσή τους με φορολογικό μηχανισμό.

• Αναπροσδιορίζονται, συμπληρώνονται και τροπο-ποιούνται οι διατάξεις για την επιβολή αντικειμενικού 
προστίμου σε περιπτώσεις παραβάσεων του Ν.1809/1988 με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των συντε-
λεστών βαρύτητας (αυστηρότερα πρόστιμα - διπλάσια σε αρκετές περιπτώσεις). [Η τελευταία αυτή περί-
πτωση (πρόστιμα) ισχύει από 1.1.2007].

Σημείωση: Στις παραγράφους που δεν αναφέρεται ο χρόνος έναρξης ισχύος, εννοείται η ημερομηνία δημοσί-
ευσης του νόμου στο ΦΕΚ. ■



Γεδεών 2-4 & Μεσογείων 185, 115 25  AΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 33 22 700 - Fax: 210 33 22 799

email: prosvasis@prosvasis.net - www.prosvasis.net

ΝΟΜΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Φ ο υ κ α ρ ά κ η ς  Χ α ρ ί λ α ο ς
χ α ρ τ ο π ω λ ε ί ο

Έβανς & Εµµ. Τσαγκαράκη 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.:  2810 222 205 & 344 276 - 6932 761723 & 6937 057562 
Fax:  2810 222 205  -  Εmail:  foykarakis@her.forthnet.gr

Η πιο έγκυρη 
λογιστική και 
φοροτεχνική 
ενηµέρωση στα 
χέρια σας

Τεύχος  30 • 3 Μαρ - 9 Mαρ  2006

Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ• Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 
(Ερωτήσεις - Απαντήσεις)Του Γ. Τζίµα

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Σ.τ.Ε. 511/2005: ΚΒΣ - Πρόστιµο για λήψη και καταχώριση στα βιβλία εικονικού 

φορολογικού στοιχείουΑ.Π. 987/2000: Καταγγελία 
σύµβασης εργασίας χωρίς 

αποζηµίωση, λόγω συνδροµής 
σπουδαίου λόγου κατά τη 

συµφωνία των µερώνΑ.Π. 1246/2000: Σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΠΟΛ.1019/7.2.2006: Κατάργηση 
δικαιώµατος σχηµατισµού 

ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων του 
Ν.3220/2004

ΠΟΛ.1024/14.2.2006: Η οριστική δήλωση ΦΜΥ από 
αµοιβές που καταβλήθηκαν 

σε αξιωµατικούς και µέλη 
κατώτερου πληρώµατος πλοίου

Φυλλάδιο Υπ. Οικονοµίας & 
Οικονοµικών (2006): Οδηγίες 

για τη σωστή συµπλήρωση της 
εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 

έτους 2005

δικαιώµατος σχηµατισµού 
ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων του 

Ν.3220/2004

Τεύχος  44 • 16 Ιουν - 22 Ιουν  2006

Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ανώνυµης Εταιρίας

Του Γ. Σπ. Μέντη

• Τα βασικά στοιχεία χορήγησης 

της ετήσιας κανονικής άδειας 

στο ισχύον σύστηµα (Μέρος β’)

Του Τ. Σιγάλα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΛΠ 21 & 29: Αναπροσαρµογή 

οικονοµικών καταστάσεων 

κατά το πρώτο έτος κατά το 

οποίο διαπιστώνεται ύπαρξη 

υπερπληθωρισµού στην οικονοµία

Οι επιδράσεις µεταβολών των 

τιµών συναλλάγµατος

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποφάσεις Σ.τ.Ε. και Α.Π.

Επιµέλεια Γ. Σπ. Μέντης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

∆.Τ. ΓΓΠΣ (30.5.2006): Έναρξη 

νέας υπηρεσίας M-TAXIS από τη 

ΓΓΠΣ

1049901/1144/Α0012/2006: 

∆ιευκρινίσεις για τα ακαθάριστα 

έσοδα συµβολαιογράφων που 

αυτοπεραιώνουν οικ. έτη 2004-

2006 (χρήσεις 2003-2005)

ΠΟΛ.1078/2006: Εφαρµογή της 

σύµβασης αποφυγής διπλής 

φορολογίας του εισοδήµατος 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

ΠΟΛ.1079/2006: Εφαρµογή της 

σύµβασης αποφυγής διπλής 

φορολογίας του εισοδήµατος 

µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

ΠΟΛ.1082/2006 (ΕΥΟΟ): 

Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων 

του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’) 

που αφορούν στη φορολογία των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων 

από αποταµιεύσεις που αποκτούν 

φυσικά πρόσωπα

Τεύχος  50 • 28 Ιουλ - 3 Αυγ  2006
Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ• Ειδικές Φορολογίες: 

Φορολογικά και άλλα θέµατα 

αυτοκινήτων οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργων 

(Μέρος δ’)Του ∆. Αδαµόπουλου

• Βασικές εργασίες και 

ενέργειες για την εκπλήρωση 

των φορολογιστικών 

υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια 

των εργασιών κατασκευής 

ακινήτων από οικοδοµικές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα µε 

τις νέες διατάξεις περί ΦΠΑ 

ακινήτων που ισχύουν από 

1.1.2006Του Ορ. Εµ. Σεϊµένη

• Τα βασικά στοιχεία χορήγησης 

της ετήσιας κανονικής άδειας 

στο ισχύον σύστηµα (Μέρος ζ’)

Του Τ. Σιγάλα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις 

Σεπτεµβρίου 2006
Ν.3471/2006: Προστασία 

δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοίνωση διενέργειας 

επιµορφωτικών σεµιναρίων 

για την απόκτηση άδειας 

άσκησης επαγγέλµατος 

λογιστή - φοροτεχνικού Β’ τάξης

Οικονοµικό Επιµελητήριο της 

Ελλάδας (ΟΕΕ)
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