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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Πηγή έµπνευσης για το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας, 

αποτελεί ο νέος νόµος 4308/2014, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2015, έπειτα από την ψήφιση του νοµοσχεδίου στις 20 Νοεµβρίου 2014. Ο 

νόµος αυτός, τιτλοφορείται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις 

και άλλες διατάξεις»,  ενσωµατώνει µε πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό 

δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ  και αντικαθιστά στο 

σύνολό του τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), 

καθώς και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιο ή οδηγία που είχε εκδοθεί 

δυνάµει του ΚΦΑΣ ή του προϊσχύοντος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

(Κ.Β.Σ.). Με αφορµή λοιπόν την αντικατάσταση αυτή, γίνεται προσπάθεια 

σύγκρισης των δύο νοµοθετηµάτων, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων 

για την ανάδειξη του κατά πόσο ο νέος νόµος πετυχαίνει το βασικό του στόχο, 

δηλαδή την κατάργηση των τυπολατρικού χαρακτήρα ρυθµίσεων του ΚΦΑΣ, 

µέσω της φιλοσοφίας των απλοποιήσεων που τον διέπουν. 

 Αρχικά, γίνεται σαφές ποιοι υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής του νέου 

νόµου και εισάγεται η έννοια του καθορισµού οντοτήτων µε βάση το µέγεθός 

τους. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα λογιστικά βιβλία που τηρεί και 

ενηµερώνει µια επιχείρηση που υπόκειται στον νέο νόµο, ανάλογα µε το 

λογιστικό σύστηµα που εφαρµόζει. Ακολούθως, θίγεται το φλέγον ζήτηµα των 

παραστατικών πώλησης και διακίνησης, το οποίο καλύπτει το µεγαλύτερο 

µέρος της εργασίας, καθώς οι αλλαγές που επέφερε ο νέος νόµος είναι 

πολλές και κοµβικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις. Τέλος, για την 

ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, εξάγονται τα τελικά συµπεράσµατα της 

συγκριτικής αυτής µελέτης και κατατίθεται η προσωπική µας άποψη, όπως 

αυτή διαµορφώθηκε κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο νέος νόµος αποτελεί το επιστέγασµα ενός µακρύ ταξιδιού, καθώς τα 

προβλήµατα που προσπαθεί να επιλύσει υπήρχαν ήδη πολύ πριν. Εξ’ αιτίας 

της οικονοµικής κρίσης οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν, αφού όταν το 2010 η 

χώρα υπέγραφε το µνηµόνιο, οι επόπτες των δανειστών αντιλήφθηκαν ότι η 

Ελλάδα είχε δηµιουργήσει δικούς της λογιστικούς και φορολογικούς κανόνες 

τήρησης βιβλίων, που ήταν µοναδικοί παγκοσµίως , και οι οποίοι εµπόδιζαν 

τη λειτουργία της οικονοµίας. Έτσι, λοιπόν αποφασίστηκε η λογιστική και 

φορολογική µεταρρύθµιση της Ελλάδος.  

Το πρώτο βήµα ήταν να καταργηθεί ο προβληµατικός Κ.Β.Σ., ο οποίος 

ταλαιπωρούσε χιλιάδες επιχειρήσεις και λογιστές για δεκαετίες και στη 

συνέχεια να συνταχθεί ένας νέος νόµος, ο Κ.Φ.Α.Σ., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από την 1.1.2013. Ουσιαστικά, ο Κ.Β.Σ. καταργήθηκε µόνο στη θεωρία, γιατί 

στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο Κ.Φ.Α.Σ. ήταν µια πιο ελαφριά εκδοχή του 

Κ.Β.Σ., αλλά προσωρινή, αφού στο τελευταίο άρθρο του οριζόταν ότι τρία από 

τα βασικότερα άρθρα του έπαυαν να ισχύουν την επόµενη χρονιά και 

προβλεπόταν σύσταση επιτροπής απλοποίησής του.  

Συνέπεια όλων αυτών ήταν να συσταθεί οµάδα εργασίας, η οποία 

κάνοντας ένα βήµα εµπρός, παρέδωσε ως πόρισµα το σχέδιο νόµου, το 

οποίο εν τέλει ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 20 Νοεµβρίου 2014. Εν τέλει, 

έπειτα από την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου,  εκδόθηκε ο νόµος 4308/2014,  

ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α' 251 στις 24.11.2014 και 

τιτλοφορείται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες 

διατάξεις». Ο εν λόγω νόµος ισχύει από την 1.1.2015 και αποτελείται από 8 

κεφάλαια µε 44 άρθρα και µε 4 Παραρτήµατα. 

Για τους σκοπούς της εργασίας αξιοποιήθηκαν κυρίως τα τρία πρώτα 

κεφάλαια του νέου νόµου, τα οποία περιλαµβάνουν τα 15 πρώτα άρθρα, που 

ουσιαστικά καλύπτουν τις διατάξεις του καταργούµενου Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).  

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το αν και κατά 

πόσο απλοποιούνται οι καταργούµενες διατάξεις και τι αντίκτυπο θα έχει στις 

επιχειρήσεις η εφαρµογή του νόµου.  Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της 

αντιστοίχισης αρχικά και ύστερα της σύγκρισης, στο µέτρο του δυνατού, των 

διατάξεων του νέου νόµου µε αυτές του Κ.Φ.Α.Σ, για τον εντοπισµό των 

διαφορών που θα προκύψουν. Στο τέλος θα αξιολογηθούν οι διαφορές αυτές, 

ώστε να εξαχθούν τα τελικά συµπεράσµατα για το εάν εντέλει οι αλλαγές του 

νέου νόµου ανταποκρίθηκαν στο στόχο που είχε αρχικά τεθεί, δηλαδή την 

απλοποίηση και ενοποίηση των διατάξεων, και την εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας .  
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Το θέµα της εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

παρατηρείται ότι για πρώτη φορά υπεισέρχονται σε τόσο µεγάλο βαθµό τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελληνική Φορολογική νοµοθεσία και η 

συνύπαρξη αυτών µε τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελεί ένα  

σηµαντικό βήµα που αλλάζει τα λογιστικά δεδοµένα της πλειοψηφίας 

των επιχειρήσεων αλλά και την επιχειρηµατική λειτουργία, τις φορολογικές 

σχέσεις και πρακτικές.  

Συνεπώς, από την µεριά µας ευελπιστούµε, ότι ο πρωτότυπος και 

απολύτως επίκαιρος χαρακτήρας του συγκεκριµένου θέµατος, θα συµβάλλει 

στην δηµιουργία γνώσης των σηµερινών πρακτικών και την όσο δυνατόν 

καλύτερη αφοµοίωση τους, καθώς η παράθεση του νέου νόµου στην 

παρούσα εργασία θα γίνει σε συνάρτηση µε τον γνωστό µας έως σήµερα 

Κ.Φ.Α.Σ.. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

I. Υπόχρεοι εφαρµογής του νόµου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις) 

 

Οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυτού του 

νόµου είναι οι εξής :  

 

α) Οι Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρείας και Ι.Κ.Ε. 

β) Οι Ο.Ε. - Ε.Ε., όταν όλοι οι εταίροι (άµεσοι ή έµµεσοι) έχουν περιορισµένη 

ευθύνη, για παράδειγµα είναι νοµικά πρόσωπα της προηγούµενης 

περίπτωσης (α) ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου µε τα νοµικά πρόσωπα 

της περίπτωσης αυτής. 

γ) Οι Ο.Ε. - Ε.Ε., η ατοµική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού 

τοµέα που έχει υποχρέωση στην εφαρµογή του νόµου των Ε.Λ.Π., από 

φορολογική ή άλλη νοµοθετική διάταξη. 

 Ως οντότητες ιδιωτικού τοµέα ενδεικτικά αναφέρονται οι αστικές 

εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι 

συνεταιρισµοί, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ακόµη εντάσσονται τα ΝΠΙ∆, τα σωµατεία, οι 

σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

δ) Κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο 

τοµέα ή ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου 

όταν δεν εφαρµόζουν το άρθρο 156 του Ν.4270/2014. 

 

Επισηµαίνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν προκύπτει 

η υποχρέωση εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτού για τις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα και οι οποίες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ήταν υπόχρεες στην 

τήρηση βιβλίων. ∆ηλαδή, πλέον δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρµογής του 

παρόντος νόµου, και ιδίως υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και 

σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις 

που δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα και οι οποίες : 

 



4 

 

α) αποκτούν πραγµατική - φυσική επαγγελµατική εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 

β) ανεγείρουν ακίνητο κυριότητας τους µέσα στην Ελληνική Επικράτεια ή 

πραγµατοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. 

 

Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να 

έχουν τις αναφερόµενες υποχρεώσεις. Είναι προφανές ότι εάν τα πρόσωπα 

αυτά θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, θα έχουν υποχρέωση τήρησης του Ν. 4308/2014. 

 

II. Απαλλαγή από την εφαρµογή του νόµου 

 

∆εν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου τα παρακάτω 

φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 : 

 

α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ (Ν.2859/2000), βάσει του 

ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών 

προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του 

ποσού που εισέπραξαν από δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατά το 

προηγούµενο φορολογικό έτος. Το ύψος των ποσών αυτών καθορίζεται µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα, ενώ απαλλάσσονται από τις διατάξεις 

αυτού του νόµου, εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, υπόκεινται σε φορολόγηση εισοδήµατος, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του Ν 4172/2013. Συνεπώς, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να 

τεκµηριώνουν τα εισοδήµατά τους µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  

β) Τα φυσικά πρόσωπα ,τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόµενη 

απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδηµα 

που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ 

ετησίως. 

Ως ευκαιριακή παρεπόµενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η 

δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστηµα και αποδεικνύεται από τα 

πραγµατικά περιστατικά. Τέτοια πραγµατικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η 

συνέχεια ή µη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης 

επαγγελµατικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισµού και 

µηχανικών µέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή 

των αγαθών ή απόκτηση αγαθών µε σκοπό τη µεταπώληση, και γενικότερα το 

εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά 

της οργανωµένης επιχείρησης.  

Ενδεικτικές περιπτώσεις ευκαιριακής παρεπόµενης δραστηριότητας 

είναι : 
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1) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που 

συµβάλλονται µε εταιρείες ερευνών µε συµβάσεις έργου ή όχι. 

2) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις µε το σύστηµα της κατ΄ 

οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers). 

3) Οι ιδιωτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές, 

υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι µετέχουν σε ερευνητικά 

προγράµµατα επιχορηγούµενα ή µη, τα οποία εκτελούνται τόσο από 

πρόσωπα υπόχρεα του νόµου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς. 

4) Οι διερµηνείς ή µεταφραστές. 

γ) ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων και µε την 

προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι ο 

αντισυµβαλλόµενος προς τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα 

αγαθά από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β) και γ), πρέπει να έχει την 

υποχρέωση να εκδίδει παραστατικά σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ώστε να 

διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδηµάτων αυτών σε φορολογία. 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι προαναφερθείσες απαλλαγές από την 

εφαρµογή του νόµου, ίσχυαν και στον Κ.Φ.Α.Σ.. Ωστόσο, παρατηρούνται 

ορισµένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες και παρατίθενται : 

 

α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

Όσον αφορά τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. σηµειώνεται ότι 

σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από την υποχρέωση απεικόνισης 

συναλλαγών, όχι βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων από την 

πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του 

ποσού που εισέπραξαν από δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, αλλά βάσει του αν 

το εισόδηµά τους προσδιοριζόταν µε αντικειµενικό τρόπο. 

β) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν ευκαιριακά παρεπόµενη δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, πλην των ελευθέρων επαγγελµατιών, που 

ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση πωλούσαν προϊόντα ή παρείχαν  

υπηρεσίες,  απαλλάσσονταν ανεξαρτήτως του ύψους της αµοιβής τους ή της 

αξίας των πωλούµενων αγαθών, σε αντίθεση µε τον ισχύοντα νόµο όπου 

τίθεται ανώτατο όριο εισοδήµατος από ευκαιριακά παρεπόµενες 

δραστηριότητες ύψους 10.000 ευρώ ετησίως. Επίσης τονίζεται ότι δεν 

υφίσταται πλέον εξαίρεση για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι 

µπορούν, από 1.1.2015, να λαµβάνουν αµοιβές ως περιστασιακά 

απασχολούµενοι. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες νοούνταν ανέκαθεν οι 

ασκούντες τα ελευθέρια επαγγέλµατα του άρθρου 48 του προϊσχύοντος 
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Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), όπως αυτά αντιστοίχως επαναλήφθηκαν και στην Εγκ. 

ΠΟΛ. 1120/2014. 

γ) ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

Σε αυτή την περίπτωση δεν προκύπτει καµία διαφορά. 

 

III. Καθορισµός µεγέθους επιχειρήσεων 

 

Ο καθορισµός του µεγέθους των επιχειρήσεων, για την εφαρµογή του 

παρόντος νόµου, είναι κοµβικής σηµασίας καθώς οι λογιστικοί κανόνες για την 

κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων προσδιορίζονται µε βάση το µέγεθος 

της επιχείρησης και όχι µε βάση τον νοµικό της τύπο, όπως ίσχυε µέχρι 

σήµερα. Για τον προσδιορισµό του µεγέθους τους, προκειµένου να 

κατηγοριοποιηθούν, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο ενεργητικού, το καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού καθώς επίσης  

και ο µέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

Συγκεκριµένα, οι λογιστικές υποχρεώσεις που ορίζονται από την ένταξη 

µιας οντότητας σε κατηγορία µεγέθους είναι οι εξής :  

 

• Τα βιβλία που τηρεί (απλογραφικά, διπλογραφικά) 

• Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει 

• Απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισµένους κανόνες επιµέτρησης 

• Παροχή ορισµένων πληροφοριών του προσαρτήµατος 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να επισηµανθεί ότι για τους σκοπούς 

του εν λόγω νόµου, ο όρος «επιχείρηση» αντικαθίσταται από τον όρο 

«οντότητα». 

 

Συνεπώς, οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός τους στις 

ακόλουθες κατηγορίες : 

 

Πολύ µικρές οντότητες  

 

Καλούνται οι οντότητες, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα 

τρία κριτήρια: 

1) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 € 

2) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 € 

3) Μέσος όρος απασχολούµενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτοµα 

 

Ειδικά οι οντότητες του άρθρου 1 παρ. 2(γ), δηλ. Ο.Ε. - Ε.Ε. - ατοµική 

και κάθε οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που εφαρµόζει το νόµο από τη 
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φορολογική νοµοθεσία, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών 

οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση (µοναδικό κριτήριο) ότι ο κύκλος των 

εργασιών δεν υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ και όχι µε τα άλλα 2 κριτήρια. 

 

 Μικρές οντότητες  

 

Καλούνται οι οντότητες, οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές και κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 4.000.000 € 

2) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 € 

3) Μέσος όρος απασχολούµενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτοµα 

 

Μεσαίες οντότητες  

 

Καλούνται οι οντότητες, οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές και οι 

οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια 

δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 20.000.000 € 

2) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 € 

3) Μέσος όρος απασχολούµενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα 

 

Μεγάλες οντότητες 

 

Καλούνται οι οντότητες, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 

ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα 

τρία κριτήρια: 

1) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 20.000.000 € 

2) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 € 

3) Μέσος όρος απασχολούµενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα 

 

Σηµειώνεται ότι εντάσσονται στις «µεγάλες οντότητες», οι 

κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο 

τοµέα ή ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου, 

εφόσον δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής 

Κυβέρνησης και εφόσον δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 2(α),2(β), 2(γ) του 

άρθρου 1. 

Για την αποσαφήνιση του υπολογισµού του Μ.Ο. απασχολούµενων 

παρατίθεται η οδηγία της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014 (παρ. 2.4, 2.5), σύµφωνα µε 

την οποία «Ο µέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους 

απασχόλησης σε ηµερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόµενους 

που έχουν ή τεκµαίρεται ότι έχουν εργασία έµµισθης απασχόλησης. 
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Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται οι έχοντες έµµισθη σχέση αλλά και τα 

πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση που εξοµοιώνεται µε έµµισθη 

εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή µηχανικοί όταν είναι πλήρους 

απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αµείβονται (π.χ. µε τιµολόγιο). 

Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι απασχολούµενοι µε µίσθωση από άλλη 

οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, εφόσον απασχολούνται στην 

οντότητα και αµείβονται από αυτή. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη 

εκπαιδευόµενοι και σπουδαστές που απασχολούνται µε συµβάσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόµενοι που έχουν λάβει γονική 

άδεια. » 

Επίσης, ποσοστά µικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα 

κάτω, ενώ ποσοστά µεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα παράδειγµα υπολογισµού του Μ.Ο. 

απασχολούµενων, µε λεπτοµερή πίνακα για περαιτέρω κατανόηση του 

θέµατος. Έστω ότι µια οντότητα απασχολεί 8 άτοµα πλήρους απασχόλησης, 

3 άτοµα εποχιακής απασχόλησης 5 µηνών αλλά πλήρους ηµερήσιας 

απασχόλησης, 2 άτοµα πλήρους ετήσιας απασχόλησης αλλά µερικής 

ηµερήσιας απασχόλησης 4 ωρών, 1 άτοµο µε σύµβαση εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (φοιτητής πρακτικής άσκησης) διάρκειας 6 µηνών καθώς και 1 

λογιστή πλήρους απασχόλησης που αµείβεται µε τιµολόγιο. Ο Μ.Ο. 

προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο υπολογίζεται ως εξής: 

 

(8*12/12*8/8)+(3*5/12*8/8)+(2*12/12*4/8)+0+(1*12/12*8/8)=11,25 

 

Κατόπιν στρογγυλοποίησης, προκύπτει ότι ο Μ.Ο. απασχολούµενων 

για την περίοδο, ανέρχεται σε 11 ισοδύναµες µονάδες ετήσιας απασχόλησης.  

    

 Εργαζόµενοι 
Μήνες 

απασχόλησης 
Τύπος 

Μέσος όρος 

εργαζοµένων 

Με πλήρη απασχόληση 8 12 8*12/12*8/8 8 

Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 

µηνών 
3 5 3*5/12*8/8 1,25 

Μερική απασχόληση 4 ωρών 

ηµερησίως όλες τις εργάσιµες 

ηµέρες του χρόνου 

2 12 2*12/12*4/8 1 

Φοιτητής πρακτικής άσκησης 1 12 0 0 

Λογιστής µε πλήρη απασχόληση 

αµειβόµενος µε Τιµ. 
1 12 1*12/12*8/8 1 

Σύνολο εργαζοµένων    11,25 = 11 
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Επιπλέον, σηµαντικό κρίνεται να διευκρινιστεί και η έννοια του 

«κύκλου εργασιών»  για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

Ως «κύκλος εργασιών» λοιπόν, θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις 

συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύµφωνα µε τον ορισµό του 

Παραρτήµατος Α. Συνεπώς δεν περιλαµβάνονται στον κύκλο εργασιών 

επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές, 

πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώµατα που 

εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εµπίπτουν στην έννοια του 

εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγµατοποιούνται για 

λογαριασµό τρίτου. 

Σε περίπτωση περιόδου διαφορετικής του δωδεκαµήνου, ο κύκλος 

εργασιών για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία 

σε ετήσια βάση. ∆ιευκρινίζεται ότι χρονικό διάστηµα 15 ηµερών ή µεγαλύτερο 

λογίζεται ως µήνας, ενώ χρονικό διάστηµα µικρότερο των 15 ηµερών δεν 

λαµβάνεται υπόψη. Ακόµη, αν στην πρώτη ετήσια περίοδο η οντότητα 

λειτούργησε για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων µηνών, δεν 

γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστηµα αυτό. 

Εν συνεχεία, τονίζεται ότι η εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτού του νόµου, 

όσον αφορά την αλλαγή κατηγορίας µεγέθους των οντοτήτων, προϋποθέτει 

µια βασική παράµετρο. Συγκεκριµένα, όταν οι οντότητες υπερβαίνουν ή 

παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των κριτηρίων ένταξης σε κατηγορία 

µεγέθους οντοτήτων ή το µοναδικό κριτήριο που αφορά τις οντότητες της 

παραγράφου 2γ του άρθρου 1(κύκλος εργασιών <1.500.000 €), η αλλαγή 

κατηγορίας µεγέθους γίνεται µετά από δύο διαδοχικές (συνεχόµενες) 

περιόδους, ενώ µε τις προηγούµενες διατάξεις, άρθρο 4 παρ. 5, πρώτο 

εδάφιο του ΚΦΑΣ, η αλλαγή κατηγορίας γίνονταν πάντα µε βάση τα 

ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. 

Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, ο νόµος τίθεται σε εφαρµογή 

από την 1η Ιανουαρίου 2015. Συνεπώς, σηµειώνεται ότι τα κριτήρια µεγέθους 

του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών, σύνολο ενεργητικού, Μ.Ο. προσωπικού) των 

δύο τελευταίων περιόδων πριν τη εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποτελούν 

τη βάση για να καθοριστεί το µέγεθος της εκάστοτε οντότητας. Για την 

περίοδο του 2015 λοιπόν, το µέγεθος της οντότητας θα κριθεί µε βάση τα νέα 

ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

ετών 2013 και 2014, όπως δηµοσιεύτηκαν για εκείνα τα έτη. 

 

Ειδική περίπτωση 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των επιχειρήσεων εµπορίας 

υγρών καυσίµων του νόµου 3054/2002 που εντάσσονται στην περίπτωση (γ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπου σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του 

άρθρου 30, θεωρούνται πολύ µικρές οντότητες, µε µόνη προϋπόθεση ότι ο 
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κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή το όριο των µικρών οντοτήτων 

(8.000.000 ευρώ). Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται υπέρβαση του ανωτέρω 

ορίου για δύο συνεχόµενες περιόδους. Εάν η οντότητα αυτή υπερβεί το όριο 

του κύκλου εργασιών των 8.000.000 ευρώ θεωρείται πλέον µικρή οντότητα 

και συντάσσει και ισολογισµό, εκτός εάν υπερβαίνει και τα όρια των µεσαίων 

οντοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 ή τα όρια των µεγάλων 

οντοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 2, του Ν. 4308/2014. ∆ιευκρινίζεται 

ότι η εµπορία υγραερίου εµπίπτει στη δραστηριότητα των πρατηρίων υγρών 

καυσίµων, δεδοµένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως καύσιµο από τα εν λόγω 

πρατήρια µε τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. 

Συνεπώς, συνυπολογίζονται στο όριο των 8.000.000 ευρώ από πωλήσεις 

υγρών καυσίµων (κίνησης - θέρµανσης) και οι πωλήσεις υγραερίου. 

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν γενικά για την 

οντότητα, συνεπώς, όποιος διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για τον 

καθορισµό του µεγέθους της οντότητας λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του 

κύκλου εργασιών από όλες τις δραστηριότητες. 

 

 

IV. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσει µια επιχείρηση, προσδιορίζονται µε βάση το µέγεθός της. 

Ειδικότερα: 

 

� Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων οντοτήτων, 

περιλαµβάνουν:   

α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων   

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

δ) Την Κατάσταση Χρηµατοροών  

ε) Το Προσάρτηµα  

 

� Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων οντοτήτων, 

περιλαµβάνουν:   

α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης   

β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων    

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης    

δ) Το Προσάρτηµα  
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� Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πολύ µικρών και µικρών 

οντοτήτων, περιλαµβάνουν:   

α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων  

γ) Το Προσάρτηµα  

 

Η σύνταξη των παραπάνω χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται , 

κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Β του 

νόµου: υπόδειγµα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισµός), Β.2 (Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηµατοροών).  

Όσον αφορά τις πολύ µικρές οντότητες, ο νόµος τους δίνει το 

δικαίωµα να συντάξουν συνοπτικό ισολογισµό και συνοπτική κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα Β5 και Β6 του 

παραρτήµατος Β αντίστοιχα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη 

νοµοθεσία. Σε περίπτωση µάλιστα, που οι πολύ µικρές οντότητες εµπίπτουν 

στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 (Ε.Ε., Ο.Ε., ατοµική επιχείρηση και κάθε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα) , τότε µπορούν να καταρτίζουν µόνο την 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται 

διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

I. Εισαγωγή στο λογιστικό σύστηµα και στα λογιστικά αρχεία 

 

Με τον νόµο 4308/2014, εισάγεται η υποχρέωση της οντότητα να τηρεί 

ως µέρος του λογιστικού συστήµατος, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος, 

όπως και των εσόδων-εξόδων, κερδών-ζηµιών, αγορών- πωλήσεων 

περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων-επιστροφών, φόρων-τελών και 

εισφορών σε ασφαλιστικού οργανισµούς. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας 

παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισµού, όπως και κάθε 

µεταβολή του. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, αναγκαίο θα ήταν 

να διευκρινιστεί τόσο η έννοια του «λογιστικού συστήµατος» όσο και των 

«λογιστικών αρχείων». 

Με τον όρο «λογιστικό σύστηµα»  µιας οντότητας  λοιπόν, νοούνται  τα 

λογιστικά αρχεία  και οι διαδικασίες για την καταχώρηση των συναλλαγών και 

γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Επιπλέον εισάγεται και ο όρος «λογιστικά αρχεία», ο οποίος 

αναφέρεται τόσο στα τηρούµενα «λογιστικά αρχεία (βιβλία)» όσο και στα 

«λογιστικά στοιχεία»( παραστατικά), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. ∆ηλαδή 

τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών 

αρχείων. Σηµειώνεται ότι όπου στον Κ.Φ.Α.Σ. γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία 

και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα «λογιστικά αρχεία» (λογιστικά 

βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόµου. 

 

II. Λογιστικά αρχεία  

 

Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά µέσα, στα οποία 

περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαµβάνουν 

βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδοµένων, παραστατικά των 

συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία 

(λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα των συναλλαγών και 

γεγονότων. 

 Σηµειώνεται ότι στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και 

γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. ∆ηλαδή, η έννοια του 

σηµαντικού µεγέθους δεν έχει εφαρµογή στην καταχώρηση των συναλλαγών 

και των γεγονότων.   
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Ενδεικτικά παραδείγµατα λογιστικών αρχείων είναι: 

 

α) Οι βάσεις δεδοµένων ενός συστήµατος πληροφορικής και οι αναλυτικές και 

συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία 

(ηµερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές 

απογραφές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων). 

β) Οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιµοποιεί µια βιοτεχνική ή βιοµηχανική 

επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

γ) Αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέµατα και οι κινήσεις τους 

κατά ποσότητα ή και αξία. 

δ) Τα κοστολογικά δεδοµένα µιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η 

συγκέντρωση του κόστους και η κατανοµή της στους τελικούς φορείς 

(προϊόντα και υπηρεσίες). 

ε) Αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε µορφή, στα οποία γίνεται 

επεξεργασία δεδοµένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή 

περαιτέρω επεξεργασία. 

στ) Μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη 

σύνταξή τους, όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριµένων µισθών και 

παροχών. 

ζ) Τα παντός είδους τηρούµενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης 

της οντότητας. 

η) Τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει µια οντότητα τα οποία συνοδεύουν 

τη διακίνηση των αποθεµάτων της. 

θ) Τα τιµολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα ή 

τρίτος για λογαριασµό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. 

ι) Τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωµή ή την είσπραξη χρηµάτων και 

χρεογράφων. 

ια) Τα στοιχεία (παραστατικά) που λαµβάνει η οντότητα από τρίτους στα 

πλαίσια της λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιµολόγια 

αγοράς, στοιχεία πληρωµών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης 

λογαριασµών. 

ιβ) Οι παντός είδους συµβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα 

πλαίσια της λειτουργίας της. 

ιγ) Τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία µε το προσωπικό της και 

τους τρίτους, περιλαµβανοµένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών 

εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών. 

ιδ) Έγγραφα συντασσόµενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

τη φορολογική (π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ) ή άλλη νοµοθεσία. 
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Όσον αφορά τα υποκαταστήµατα, δεν προκύπτει υποχρέωση 

τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο. Η 

λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστηµάτων µπορεί να διενεργείται από 

το λογιστικό σύστηµα της οντότητας σύµφωνα µε τις καθιερωµένες λογιστικές 

πρακτικές.  

Αντιθέτως, στον Κ.Φ.Α.Σ. η λογιστική παρακολούθηση των 

υποκαταστηµάτων πραγµατοποιούνταν ανάλογα µε το λογιστικό σύστηµα 

(απλογραφικό ή διπλογραφικό) που τηρούσε το κεντρικό κατάστηµα. 

Συγκεκριµένα :  

 

• Στην περίπτωση που το κεντρικό κατάστηµα τηρούσε Απλογραφικά βιβλία, 

τότε και κάθε υποκατάστηµα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, 

τηρούσε όµοια βιβλία µε το κεντρικό. Μπορούσε, όµως, να µην τηρεί 

βιβλία, αν οι συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις) κάθε υποκαταστήµατος 

παρακολουθούνταν από το κεντρικό, χωριστά από τα αντίστοιχα δεδοµένα 

του κεντρικού ή άλλου υποκαταστήµατος. Όταν στο υποκατάστηµα 

τηρούνταν ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων, τα δεδοµένα του 

καταχωρούνταν διακεκριµένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο του 

κεντρικού, µέχρι την προθεσµία ενηµέρωσής του. (Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 4 § 22)  

 

• Στην περίπτωση που το κεντρικό κατάστηµα τηρούσε ∆ιπλογραφικά βιβλία, 

υπήρχαν δύο τρόποι για τη λογιστική οργάνωση του υποκαταστήµατος : 

1) Αυτοτελής λογιστική : Το υποκατάστηµα τηρούσε για τις 

δραστηριότητες του ξεχωριστά βιβλία, καταστάσεις και λογαριασµούς 

ανάλογης οργάνωσης µε το κεντρικό. Στο τέλος της χρήσης, τα δεδοµένα 

αυτών των βιβλίων ενσωµατώνονταν στ βιβλία του κεντρικού χωριστά από τα 

δεδοµένα του κεντρικού και των άλλων υποκαταστηµάτων. Εν συνεχεία, 

συντάσσονται ξεχωριστά απογραφές και ισολογισµοί, οι οποίοι ενοποιούνταν 

και αποτελούσαν τον Ισολογισµό της επιχείρησης. 

2) Εξαρτηµένη λογιστική :Το υποκατάστηµα τηρούσε τουλάχιστον 

ηµερολόγιο ταµειακών και συµψηφιστικών πράξεων. Στο τέλος κάθε µήνα 

όφειλε να συντάσσει αθεώρητο µηνιαίο, διπλότυπο φύλλο ανάλυσης και 

ελέγχου και να στέλνει το πρωτότυπο στο κεντρικό για ενηµέρωση των 

βιβλίων µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα και όχι πέραν από την προθεσµία 

υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.        

(Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 4 § 15) 

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα λογιστικά αρχεία για τα οποία γίνεται λόγος στην 

ενότητα αυτή, δύναται να τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. 

Τέλος, όσον αφορά την γλώσσα σύνταξης των λογιστικών στοιχείων και 

τήρησης των λογιστικών βιβλίων ορίζεται ότι : 
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α) Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), επιτρέπεται να συντάσσονται 

σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική τόσο για συναλλαγές µε το εξωτερικό όσο 

και για συναλλαγές εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

β) Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Σηµειώνεται ότι παρόµοια διάταξη υπήρχε και στον ΚΦΑΣ, στο άρθρο 2 

παρ. 2, όπου διατυπωνόταν ότι τα στοιχεία των συναλλαγών ( για συναλλαγές 

µε ξένη χώρα) επιτρεπόταν να συντάσσονται σε ξένη γλώσσα . 

 

III. Λογιστικό σύστηµα σε λογιστική και φορολογική βάση 

 

Όπως προαναφέρθηκε, µε τον όρο «λογιστικό σύστηµα»  µιας 

οντότητας,  νοούνται  τα «λογιστικά αρχεία»  και οι διαδικασίες για την 

καταχώρηση των συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, ευθύνη της ∆ιοίκησης της 

οντότητας είναι από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα να παρέχονται ευχερώς, 

αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και 

επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. 

Μια σηµαντική αλλαγή που εισάγεται µε τον νέο νόµο, είναι η 

υποχρέωση του λογιστικού συστήµατος της οντότητας να παρακολουθεί, 

πέρα από τη Λογιστική αξία και τη Φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των 

στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

καθαρής θέσης έτσι ώστε αφενός µεν να συντάσσονται οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, αφετέρου δε να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις και να 

εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις. ∆ηλαδή, στην ουσία, θα πρέπει 

να τηρείται αρχείο που να παρακολουθεί τις προσαρµογές που πρέπει να 

γίνουν µε βάση την φορολογική νοµοθεσία προκειµένου από το λογιστικό 

αποτέλεσµα (είτε αυτό προκύπτει από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. είτε από τα 

νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που εισάγονται) να εξαχθεί το φορολογητέο 

αποτέλεσµα της εταιρείας. 

∆ιαφορές, µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, µπορεί να 

προκύψουν για παράδειγµα σε χρήση συντελεστών απόσβεσης, σε παροχές 

εξόδων των εργαζοµένων κατά την αφυπηρέτηση, σε προσαυξήσεις φόρων, 

σε πρόστιµα κ.λπ. Στην συνέχεια ακολουθούν παραδείγµατα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στην Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014, τα οποία θα αποσαφηνίσουν 

τον χειρισµό των διαφορών αυτών. Προηγουµένως ωστόσο, κρίνεται 

επιτακτικό να εστιάσουµε στην διάκριση  των διαφορών αυτών, σε µόνιµες και 

προσωρινές. 
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� Προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται 

στο µέλλον. Για παράδειγµα, όταν ένα έξοδο ποσού 100 αναγνωρίζεται 

λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για σκοπούς φορολογίας 

εισοδήµατος στη χρήση 20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως 20Χ4 

είναι µικρότερο κατά 100 από το φορολογικό αποτέλεσµα αυτής, ενώ στη 

χρήση 20Χ5 θα συµβεί το αντίστροφο. Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για 

παράδειγµα, από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για 

λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, στη διάρκεια 

του εργασιακού βίου των εργαζοµένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς 

µετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται µέχρι την τελική 

εκκαθάριση των σχετικών στοιχείων. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός 

παγίου η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε µε µέσω 

αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε µελλοντικές περιόδους (µικρότερες / 

µεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε µέσω του 

αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του 

παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους µετά την 

αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, χρόνος στον 

οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά. 

� Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, µόνιµες είναι οι διαφορές 

µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για 

παράδειγµα εάν στη χρήση 20Χ4 η επιχείρηση κατέβαλε για προσαυξήσεις 

φόρων και πρόστιµα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσµα θα εµφανίζεται ισόποσα µειωµένο 

έναντι του φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο µέλλον. 

 
Παράδειγµα 3.5.1: Λογιστική και φορολογική βάση –  δεδοµένα µόνο για 

έσοδα και έξοδα περιόδου 

∆ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) 

ΑΛΦΑ για το έτος 20Χ5. 

Πίνακας 3.1: ∆εδοµένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20Χ5 

 

  Λογαριασµός Λογιστική αξία 

1 Πωλήσεις 9.400 

2 Έξοδα µισθοδοσίας (πλην προβλέψεων) 4.000 

3 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (έξοδο) 500 

4 Αποσβέσεις παγίων 1.200 
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5 Αποµείωση ενσώµατων παγίων (ζηµία) 500 

6 Αναστροφή αποµείωσης χρηµατ/µικών στοιχείων (κέρδος) 700 

7 Πρόστιµα και προσαυξήσεις 100 

8 Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 120 

9 ∆απάνες ψυχαγωγίας 180 

10 Τέλος επιτηδεύµατος 100 

11 Λοιπά έξοδα και ζηµιές 300 

12 Λοιπά έσοδα και κέρδη 200 

Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες: 

 

1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόµενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε 

σε 1.400. 

2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζηµίωσης προσωπικού και η αποµείωση 

παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος στο έτος που 

αναγνωρίζονται λογιστικά. 

3. Τα πρόστιµα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν µόνιµη 

διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). 

4. Η αναστροφή αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (κέρδος) δεν 

υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, συνιστώντας προσωρινή διαφορά λογιστικής-

φορολογικής βάσης. 

5. Για τα λοιπά έξοδα και ζηµιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν 

διαφορές µεταξύ λογιστικής και η φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν 

«λογιστικές διαφορές»). 

6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% 

Με βάση τα παραπάνω: 

 

α) Να καταρτιστεί πίνακας µε τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων 

εσόδων και εξόδων της περιόδου. 

β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου 

εισοδήµατος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. 

γ) Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, 

ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. 
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Λύση 

Ερώτηµα α 

 

Πίνακας 3.2: Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της 

ΑΛΦΑ,20Χ5 

Λογαριασµός 
Λογιστική 

βάση 

Φορολογική 

βάση 

1 Πωλήσεις 9.400 9.400 

2 Έξοδα µισθοδοσίας (πλην προβλέψεων) -4.000 -4.000 

3 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (έξοδο) -500 0 

4 Αποσβέσεις παγίων -1.200 -1.400 

5 Αποµείωση ενσώµατων παγίων (ζηµία) -500 0 

6 
Αναστροφή αποµείωσης χρηµατ/µικών 

στοιχείων (κέρδος) 700 0 

7 Πρόστιµα και προσαυξήσεις -100 0 

8 Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -120 0 

9 ∆απάνες ψυχαγωγίας -180 0 

10 Τέλος επιτηδεύµατος -100 0 

11 Λοιπά έξοδα και ζηµιές -300 -300 

12 Λοιπά έσοδα και κέρδη 200 200 

13 Κέρδη προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη 3.300 3.900 
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Ερώτηµα β και γ 

Πίνακας 3.3: ∆ιαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης & 

υπολογισµός φορολογητέων κερδών, ΑΛΦΑ 20Χ5 

 

 
Λογαριασµός Λογιστική Φορολ/κή ∆ιαφορά 

 
βάση βάση βάσεων 

     
(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισµού προ φόρων 

  
3300 

Πλέον: 
   

(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές 
   

2 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (έξοδο) -500 0 500 

3 Αποσβέσεις παγίων 1.200 -1.400 -200 

4 Αποµείωση ενσώµατων παγίων (ζηµία) -500 0 500 

5 
Αναστροφή αποµείωσης χρηµατ/µικών 

στοιχείων (κέρδος) 
700 0 -700 

 
Σύνολο προσωρινών διαφορών -1.500 -1.400 100 

     
(ΙΙΙ) Μόνιµες λογιστικές διαφορές 

   
6 Πρόστιµα και προσαυξήσεις -100 0 100 

7 
Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 

κατά ν.4172 
-120 0 120 

8 ∆απάνες ψυχαγωγίας -180 0 180 

9 Τέλος επιτηδεύµατος -100 0 100 

    
500 

Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 
  

3.900 

Φόρος εισοδήµατος @26% 
  

-1.014 

Καθαρά (λογιστικά) κέρδη περιόδου (κέρδη προ 

φόρων µείον φόρος εισοδήµατος)   
2.886 
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Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει 

αναλυτικά, από τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα 

ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική βάση του ανωτέρω 

πίνακα, και να θέτει την τεκµηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου. 

Σηµειώνεται, ότι η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής 

βάσης δεν αφορά µόνο έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισµού 

όπως θα δούµε και στο παράδειγµα που ακολουθεί. Μάλιστα, µεταβολές 

στοιχείων του ισολογισµού µπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισµό του φόρου 

εισοδήµατος, είτε οι µεταβολές αυτές συσχετίζονται µε έσοδα / έξοδα είτε όχι 

(π.χ. διακανονισµός του σχετικού στοιχείου του ισολογισµού όπως καταβολή 

αποζηµίωσης προσωπικού από δηµιουργηµένη πρόβλεψη).  

Σηµαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική 

βάση της καθαρής της θέσης, και ιδίως των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει 

τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος σε 

περίπτωση διανοµής. 

 

Παράδειγµα 3.5.2: Λογιστική και φορολογική βάση – διαφορές από µεταβολές 

λογ/µών ισολογισµού 

Για την επιχείρηση ΒΗΤΑ δίνονται οι εξής πληροφορίες για τη χρήση 20Χ5. 

 

1. Τα πάγια αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 8% και φορολογικό 10%.  

2. Τα άυλα αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 15% και φορολογικό 10%.  

3. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση των διαφορών σε αποθεµατικό 

της καθαρής θέσης, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.  

4. Η αξία των αποθεµάτων δεν διαφέρει λογιστικά και φορολογικά.  

5. Οι απαιτήσεις υπόκεινται σε αποµείωση λόγω επισφάλειας για λογιστικούς 

σκοπούς, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.  

6. Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) 

αποτιµάται σε εύλογες αξίες και οι µεταβολές καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα, ενώ φορολογικά οι διαφορές αυτές δεν αναγνωρίζονται (το 

εµπορικό χαρτοφυλάκιο φορολογικά παρακολουθείται στο κόστος κτήσης). 

7. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λογίζονται µε την αρχή του 

δουλευµένου σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα ενώ οι πληρωµές µειώνουν 

την αξία τους. Σηµείωση: από φορολογικής απόψεως δεν αναγνωρίζονται οι 

προβλέψεις κατά το σχηµατισµό τους αλλά αναγνωρίζονται (εκπίπτουν) οι 

καταβολές για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος. 

8. ∆εν έγινε διανοµή κερδών στη διάρκεια της χρήσης. 

 

 Για τη ΒΗΤΑ δίνεται επίσης η λογιστική και φορολογική βάση των χρηµατ/κών 

της καταστάσεων: 
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Πίνακας 3.4: Ισολογισµός λογιστικής και φορολογικής βάσης, ΒΗΤΑ 

2015 

 

 20Χ5 20Χ4 

 Λογιστική 
αξία 

Φορολογική 
βάση 

Λογιστική 
αξία 

Φορολογική 
βάση 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια (κόστος κτήσεως) 2,800 2,800 2,800 2,800 
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων -896 -1,120 -672 -840 
Αναπόσβεστη αξία 1,904 1,680 2,128 1,960 
Άυλα 1,200 1,200 1,200 1,200 
Αποσβέσεις -720 -480 -540 -360 
Αναπόσβεστη αξία 480 720 660 840 
∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
(κόστος) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

∆ιαφορές επιµέτρησης στην εύλογη 
αξία 

-100 0 10 0 

Εύλογη αξία διαθεσίµων για 
πώληση 

900 1,000 1,010 1,000 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

3,284 3,400 3,798 3,800 

     
Κυκλοφορούντα στοιχεία     
Αποθέµατα 300 300 200 200 
Εµπορικές απαιτήσεις (κόστος) 350 350 600 600 
Αποµειώσεις (επισφάλειες) -120 0 -100 0 
Καθαρή αξία εµπορικών 
απαιτήσεων 

230 350 500 600 

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο (κόστος) 200 200 0 0 
∆ιαφορές εύλογης αξίας εµπορικού 
χαρτοφυλακίου 

50 0 0 0 

Εύλογη αξία εµπορικού 
χαρτοφυλακίου 

250 200 0 0 

∆ιαθέσιµα 20 20 5 5 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 800 870 705 805 
     
Σύνολο ενεργητικού 4,084 4,270 4,503 4,605 
     
Καθαρή θέση     
Καταβληµένο κεφάλαιο 2,500 2,500 2,500 2,500 
∆ιαφορές εύλογης αξίας 
διαθέσιµων για πώληση 

-100 0 10 0 

Αποτελέσµατα εις νέον -479 307 -522 300 
Σύνολο  καθαρής θέσης 1,921 2,807 710 2,800 
     
Προβλέψεις     
Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζοµένους 

450 0 460 0 

Λοιπές προβλέψεις 250 0 250 0 
Σύνολο προβλέψεων 700 0 710 0 
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Υποχρεώσεις     
Τραπεζικά δάνεια 700 700 900 900 
Εµπορικές υποχρεώσεις 550 550 600 600 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 13 13 70 70 
Λοιπές υποχρεώσεις 200 200 235 235 
Σύνολο υποχρεώσεων 1,463 1,463 1,805 1,805 
     
Σύνολο καθαρής θέσης, 
προβλέψεων και υποχρεώσεων 

4,084 4,270 4,503 4,605 

 

 

Πίνακας 3.5: Κατάσταση αποτελεσµάτων, ΒΗΤΑ 20Χ5 

 

 

 

 

Ζητείται 

 

Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, 

ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. 

 

 

 

 

 

 

 20Χ5 20Χ4 
Πωλήσεις 2,000 2,000 
Αναλώσεις υλικών -987 -987 
Μεταβολή αποθεµάτων 100 100 
Παροχές σε εργαζοµένους -300 -300 
Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους µετά τη συνταξ/τηση -30 0 
Καταβολές αποζηµιώσεων σε εργαζοµένους 0 -40 
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων -224 -280 
Αποσβέσεις άυλων στοιχείων -180 -120 
Λοιπά έξοδα -280 -280 
Έξοδα ψυχαγωγίας -15 0 
Τέλος επιτηδεύµατος -5 0 
Αποµειώσεις εµπορικών απαιτήσεων -20 0 
Κέρδος εµπορικού χαρτοφυλακίου 50 0 
Χρεωστικοί τόκοι -43 -43 
Πρόστιµα -10 0 
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος (λογιστικά / φορολογητέα) 56 50 
Φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 26% -13 -13 
Κέρδη µετά από το φόρο εισοδήµατος (λογιστικά / φορολογικά) 43 37 
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Λύση  

 

Πίνακας 3.6: ∆ιαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης των 
χρηµατ/κών καταστάσεων της ΒΗΤΑ, 20Χ5  

 

 Λογιστική Αξία Φορολογική βάση ∆ιαφορά βάσεων 
 
∆ιαφορές στοιχείων του ενεργητικού 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 

πάγιων 
-896 -1.120 -224 

Αποσβέσεις άυλων 
στοιχείων 

-720 -480 240 

∆ιαφορές επιµέτρησης 
διαθεσίµων για πώληση 

στην εύλογη αξία 

-100 0 100 

Σύνολο µη 
κυκλοφορούντων 

-1.716 -1.600 116 

 
Αποµείωση εµπορικών 

απαιτήσεων 

 
-120 

 
0 

 
120 

 
∆ιαφορές εύλογης αξίας 
εµπορικού χαρτοφυλακίου 

50 0 -50 

 -70 0 70 
Σύνολο διαφορών 

ενεργητικού  
   

 
186 

 
∆ιαφορές καθαρής θέσης 
∆ιαφορές εύλογης αξίας 
διαθεσίµων προς πώληση 

-100 0 100 

Αποτελέσµατα εις νέον -479 307 786 
 -579 307 886 

 
 
∆ιάφορες προβλέψεων 
Προβλέψεις για παροχές 

σε εργαζοµένους 
450 0 -450 

Λοιπές προβλέψεις 250 0 -250 
 700 0 -700 
 

Σύνολο διαφορών 
καθαρής θέσης, 
προβλέψεων & 
υποχρεώσεων 

  
 

 
 

186 
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Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη µόνο 

οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της Κατάστασης 

αποτελεσµάτων. Οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης 

λογαριασµών του ισολογισµού θα επηρεάσουν τον υπολογισµό του φόρου 

εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους. 

 Για την κατανόηση του θέµατος αυτού σηµειώνεται ότι τα ποσά των 

µόνιµων διαφορών της χρήσης 20Χ5 έχουν αφαιρεθεί από το λογιστικό 

αποτέλεσµα, καθώς αντιπροσωπεύουν έξοδα που έχουν µειώσει το 

ενεργητικό (το ταµείο, υποθέτοντας εξόφληση) και την καθαρή θέση (Κέρδη 

εις νέο). Ωστόσο, τα ποσά αυτά δεν έχουν µειώσει τη φορολογική καθαρή 

θέση αφού προστέθηκαν για να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη και ο 

φόρος εισοδήµατος. Συνεπώς, πρέπει να αφαιρεθούν. 

 

∆ιαφορές της κατάστασης αποτελεσµάτων και προσδιορισµός φορολογητέων 
κερδών 
 
 
(Ι) Λογιστικά κέρδη  ισολογισµού προ 
φόρων 

 56 

Πλέον:    
(ΙΙ) Προσωρινές (αντιστρέψιµες) λογιστικές διαφορές  

Προβλέψεις παροχών 
σε εργαζοµένους µετα 
τη συνταξ/δοτηση 

-30 0 30 

Καταβολές 
αποζηµιώσεων σε 
εργαζοµένους 

0 -40 -40 

Αποσβέσεις 
ενσώµατων παγίων 

-224 -280 -56 

Αποσβέσεις άυλων 
στοιχείων 

-180 -120 60 

Αποµειώσεις 
εµπορικών 
απαιτήσεων 

-20 0 20 

Κέρδος εµπορικού 
χαρτοφυλακίου 

50 0 -50 

 -404 -440 -36 
(ΙΙΙ) Μόνιµες (µη αντιστρέψιµες) λογιστικές διαφορές 

Έξοδα ψυχαγωγίας -15 0 15 
Τέλος επιτηδεύµατος -5 0 5 

Πρόστιµα -10 0 10 
 -30 0 30 

 
Φορολογητέα κέρδη   50 
Φόρος εισοδήµατος (50 χ φορολογικός συντελεστής 26%) 13 
Καθαρά λογιστικά κέρδη περιόδου (κέρδη προ φόρων µείον φόρος 
εισοδήµατος, 56-13) 

43 

Καθαρό φορολογικό αποτέλεσµα (φορολογητέα κέρδη µείον φόρος 
εισοδήµατος, 50-13) 

37 
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Παράδειγµα 3.5.3. Λογιστική και φορολογική βάση – Πώληση παγίου µε 

διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις 

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20Χ4 η επιχείρηση ΓΑΜΑ είχε στην κατοχή της πάγιο 

µε τα εξής δεδοµένα: 

 Λογιστική βάση Φορολογική βάση 

Αξία κτήσης 1.300 1.300 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 

800 600 

Αναπόσβεστη 
αξία 

500 700 
 
 

Το πάγιο αυτό πωλήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 20Χ5 αντί 550.  

Ζητείται 

Να υπολογιστεί η λογιστική και η φορολογική βάση της συναλλαγής (κέρδος ή 

ζηµία) για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΓΑΜΑ της χρήσης 20Χ5. 

Λύση 

 

 Λογιστική  
βάση 

Φορολογική  
βάση 

Αξία κτήσης 1.300 1.300 

Σωρευµένες αποσβέσεις 800 600 

Αναπόσβεστη αξία 500 700 
 
 

Τιµή πώλησης 550 550 

Κέρδος/Ζηµιά – λογιστική 
 / φορολογική βάση 

50 -150 

 

 

Όπως διαπιστώνουµε από το παράδειγµα, από την πώληση προκύπτει 

λογιστικό κέρδος 50 και φορολογική ζηµιά 150. Το γεγονός αυτό εξηγείται 

επειδή είχαν πραγµατοποιηθεί περισσότερες λογιστικές αποσβέσεις από ότι 

φορολογικές κατά 200. Ως εκ τούτου, η διαφορά φορολογικής και λογιστικής 

βάσης είναι -150-50=200. Εποµένως, από το λογιστικό αποτέλεσµα (που 

περιλαµβάνει κέρδος 50) θα αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς των 200 για να 

υπολογιστεί το φορολογητέο αποτέλεσµα της χρήσης. 
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Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΑΣ όπως ίσχυε µέχρι 

τις 31.12.2014, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που τηρούσαν τα βιβλία 

τους σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ΛΠ, υποχρεούνταν να συντάσσουν 

πίνακα συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, να τηρούν Φορολογικό 

Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και να συντάσσουν Πίνακες 

Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Φορολογικών Αποθεµατικών και 

Ανακεφαλαιωτικών Φορολογικών Αποθεµατικών, των οποίων τα δεδοµένα 

προέκυπταν από λογαριασµούς που τηρούνταν µε την διπλογραφική µέθοδο. 

Η Λογιστική Βάση των εταιρειών που δεν εφάρµοζαν τα ∆ΛΠ, αλλά το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, προέκυπτε από τα λογιστικά τους βιβλία, 

ενώ η Φορολογική τους Βάση προσδιοριζόταν µέσω της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος.  

Με τις νέες διατάξεις η υποχρέωση παρακολούθησης της Λογιστικής 

και Φορολογικής βάσης καλύπτει τόσο τις οντότητες που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ 

όσο και τις οντότητες που δεν τα εφαρµόζουν. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 

της ΠΟΛ.1003/2014, η οντότητα µπορεί να καταχωρεί είτε πρωτογενώς τη 

λογιστική είτε τη φορολογική βάση και στη συνέχεια δύναται να καταχωρεί 

συγκεντρωτικά την αντίστοιχη βάση (φορολογική ή λογιστική), εγκαίρως, για 

τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τη συµµόρφωση µε τη 

φορολογική νοµοθεσία. Η οντότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσκοµίσει ανάλυση και για τη συγκεντρωτική καταχώρηση, αφού από το 

τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχονται ευχερώς αναλυτικά και 

σε σύνοψη όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να 

καθίσταται ευχερής η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. 

 

IV. Σχέδιο λογαριασµών 

 

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νόµου 4308/2014, προβλέπεται η 

τήρηση ενός νέου σχεδίου λογαριασµών, το οποίο είναι υποχρεωτικό σε ότι 

αφορά την ονοµατολογία, το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των 

λογαριασµών (ανάλυση – ταξινόµηση σε πρωτοβάθµιους, δευτεροβάθµιους 

κλπ), καθώς και το περιεχόµενό τους. Συνεπώς, και σύµφωνα µε τις 

επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των 

κωδικών του προτεινόµενου σχεδίου λογαριασµών και η περαιτέρω ανάπτυξη 

του για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την 

ευχερή εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι ευθύνη της διοίκησης της 

εκάστοτε οντότητας. 

Το νέο σχέδιο προβλέπει 8 οµάδες λογαριασµών βάσει της φύσης των 

παρακολουθούµενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής 

θέσης, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών. Οµάδα 1: Ενσώµατα και άυλα µη 

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία, Οµάδα 2: Αποθέµατα, Οµάδα 

3: Χρηµατοοικονοµικά και λοιπά περιουσιακά, Οµάδα 4: Καθαρή θέση, Οµάδα 
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5: Υποχρεώσεις, Οµάδα 6: Έξοδα και ζηµιές, Οµάδα 7: Έσοδα και κέρδη, 

Οµάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήµατα και αποτελέσµατα περιόδου.  

Τέλος, τονίζεται ότι δεν προβλέπονται λογαριασµοί τάξεως και αναλυτική 

λογιστική από τον παρόντα νόµο. 

Οι οντότητες εναλλακτικά, µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν το 

σχέδιο των λογαριασµών όπως ίσχυε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014. ∆ηλαδή 

το σχέδιο των λογαριασµών του Π.∆.1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του Π.∆. 

148/1984 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) ή του Π.∆. 

384/1992 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών), τα οποία µε βάση το άρθρο 

38 παρ. 3 καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2015.Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι 

οι εκάστοτε οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες 

προσαρµογές και προσθήκες στο σχέδιο των λογαριασµών που τηρούν, για 

την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόµου και των πληροφοριακών 

τους αναγκών. Η υποχρέωση που υπάρχει είναι στο τέλος του φορολογικού 

έτους 2015 να συνταχθούν οι οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Ε.Λ.Π.  

 

V. ∆ιπλογραφικά βιβλία 

 

∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα χρησιµοποιεί κάθε οντότητα που 

υποχρεούται να συντάσσει ισολογισµό. Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα εφαρµόζουν : 

 

α) Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και οι Ετερόρρυθµες κατά µετοχές Εταιρείες. 

β) Ο.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλα τα άµεσα ή έµµεσα µέλη είναι είτε οντότητες 

της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 είτε άλλες οντότητες συγκρίσιµου νοµικού 

τύπου µε τις οντότητες της περίπτωσης αυτής, δηλαδή έχουν περιορισµένη 

ευθύνη, 

γ) Οι οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή οι Ο.Ε., 

Ε.Ε., οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη 

χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι 

κοινοπραξίες κ.λπ. µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ. 

δ) Τα µη κερδοσκοπικά ΝΠΙ∆ (σωµατεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων 

κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε 

κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παρ. 2γ’ του 

άρθρου 1 του Ν.4308/2014). 

ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων και ο πωλητής πετρελαίου θέρµανσης 

(οντότητα της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., 

ατοµική επιχείρηση) µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ. 

στ) Κερδοσκοπικές ή µη οντότητες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή ελέγχονται 

από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆), οι οποίες δεν 

εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014 (Λογιστικό 

Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης). 
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ζ) Οι συνεταιρισµοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη 

ισολογισµού από άλλη νοµοθεσία. Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισµοί, 

κ.λπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού νόµου ή του καταστατικού τους 

υποχρεούνται µόνο σε σύνταξη ισολογισµού και όχι σε τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόµο σε 

εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι 

εµπίπτουν στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ 

του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων ( 

απλογραφικά ή διπλογραφικά) µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

2 ( κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ). 

η) Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4308/2014 

και λαµβανοµένου υπόψη ότι οι ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες, τόσο µε 

τις προηγούµενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και του ΚΒΣ δεν υποχρεούνταν 

σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, παρέχεται η δυνατότητα, 

εφόσον µέχρι την προθεσµία ενηµέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων, 

δηλαδή µέχρι τις 2.3.2015, µετατραπούν σε οντότητες της παραγράφου 2γ 

του άρθρου 1 («απλές ετερόρρυθµες εταιρείες»), να τηρούν το λογιστικό τους 

σύστηµα απλογραφικά. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µε την πρόσθετη 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ 

µικρών οντοτήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ( κύκλος εργασιών 

1.500.000 ευρώ) . 

Συνεπώς όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά,  χρησιµοποιεί κατάλληλο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα και 

τηρεί: 

i. Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ηµερολόγιο) 

ii. Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό) 

iii. Σύστηµα συγκέντρωσης αθροίσµατος αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων 

και πιστώσεων) και το υπόλοιπο κάθε λογαριασµού (ισοζύγιο). 

Είναι προφανές λοιπόν, ότι το σύστηµα αυτό πρέπει να παρακολουθεί 

στα τηρούµενα αρχεία αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός που έχει 

επίπτωση στα στοιχεία του ισολογισµού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις 

και στα στοιχεία της καθαρής θέσης), καθώς και στα στοιχεία της κατάστασης 

των αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες). 

Πλην των τριών βασικών λογιστικών αρχείων (ηµερολόγιο, καθολικό, 

ισοζύγιο), οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούνται να 

τηρούν και κάποια άλλα πρόσθετα  λογιστικά αρχεία, κατά περίπτωση, τα 

οποία  πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, 

τις υποχρεώσεις  και τους λογαριασµούς καθαρής θέσης (απογραφή τέλους 
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χρήσης), µε ηµεροµηνία αναφοράς το τέλος της λογιστικής περιόδου. Αυτά 

είναι : 

 

• Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Στο αρχείο αυτό, µε τήρηση αναλυτικής µερίδας, παρακολουθείται η αξία 

κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, 

δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρµογή, αποµείωση, διαγραφή και απόσβεση 

επί του παγίου, µε ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που 

αφορούν την περίοδο αναφοράς.  

Προσοχή : Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσµένα 

πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον ορισµό του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

•  Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης   

και λοιπούς τίτλους 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε σύντοµη 

περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.   

 

• Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων 

Στο αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων καταχωρούνται :  

α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή 

είδους, µονάδα µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο.   

β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιµέτρησης 

του κάθε είδους.   

γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων δύναται να γίνεται µε 

έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες.   

δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά µπορούν παραληφθούν.  

 

• Αρχείο αποθεµάτων τρίτων 

Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέµατα κυριότητας άλλης οντότητας 

τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέµατα, κατά 

είδος και ποσότητα και διακεκριµένα κατά αποθηκευτικό χώρο. 

Προσοχή : Η διάταξη αναφέρεται σε εµπορεύσιµα αγαθά, δηλαδή δεν 

συµπεριλαµβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές 

φιάλες, κλπ.). 

• Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία, µε σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, 

όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας.  
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• Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασµοί καθαρής 

θέσης. 

 

• Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώσεις, µε 

αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της λογιστικής τους 

αξίας. 

 

• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

 Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των µονάδων του ξένου 

νοµίσµατος για τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

εκφράζονται στο νόµισµα αυτό.   

 

• Λοιπά αρχεία 

Τέλος, τονίζεται ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται δύνανται να παρέχονται 

από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασµό αρχείων. 

 

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικότερες διαφορές που εντοπίζονται 

όσον αφορά την διπλογραφία στον Κ.Φ.Α.Σ. συγκριτικά µε τα Ε.Λ.Π. : 

  

1. Πρωτίστως, η µεγαλύτερη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στον Κ.Φ.Α.Σ. 

το κριτήριο για το αν µια επιχείρηση θα τηρήσει διπλογραφικά βιβλία, ήταν 

ο νοµικός της τύπος καθώς επίσης και το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων της, ενώ µε τον ισχύοντα νόµο κριτήριο αποτελεί η υποχρέωση ή η 

επιλογή της οντότητας, να συντάξει ισολογισµό. Εποµένως, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνταν να τηρούν οι 

ηµεδαπές και αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισµένης 

Ευθύνης, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και όσες άλλες επιχειρήσεις 

ξεπερνούσαν το 1.500.000 € ως ετήσια ακαθάριστα έσοδα. 

 

2. Επιπλέον, σχετικά µε τα λογιστικά βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι 

επιχειρήσεις, υπογραµµίζεται ότι επανέρχεται η υποχρέωση τήρησης του 

ισοζυγίου, γεγονός το οποίο δεν προβλεπόταν στον Κ.Φ.Α.Σ. Ακόµη 

διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση που τηρούσε διπλογραφικά βιβλία επί 

Κ.Φ.Α.Σ., τηρούσε εκτός από το ηµερολόγιο και το καθολικό, επίσης και 

Μητρώο Παγίων Περιουσιακών στοιχείων, καθώς και βιβλίο Απογραφών. 

Ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι το «Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων», αντικαθιστά πλήρως το γνωστό σε όλους µας 

«Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων»  και ενηµερώνεται κανονικά, µε 

τον ίδιο τρόπο, όπως ενηµερωνόταν µέχρι σήµερα. Όσον αφορά το βιβλίο 

απογραφών του Κ.Φ.Α.Σ., φαίνεται ότι το περιεχόµενο που κάλυπτε, από 
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εδώ και στο εξής θα περιέχεται στo «Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων» 

καθώς και στο «Αρχείο αποθεµάτων τρίτων». 

3. Τέλος, για την τήρηση των ηµερολογίων και των καθολικών, εφαρµοζόταν 

υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο πλέον 

εναλλακτικά µπορεί να  αντικατασταθεί από νέο σχέδιο λογαριασµών, από 

το οποίο µάλιστα απουσιάζουν η αναλυτική λογιστική (οµάδα 9) και οι 

λογαριασµοί τάξης (οµάδα 10).  Εντούτοις, ο νόµος και η εγκύκλιος 

1003/2015, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία, 

να κάνουν χρήση του υπάρχοντος Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 

συνεπώς όσον αφορά τον τρόπο καταχώρησης στα βιβλία αυτά, 

υπογραµµίζεται ότι δύναται να µην αλλάξει αρκεί να αναπροσαρµοστεί. 

 

Εξαιρέσεις-Απαλλαγές από την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 

 

Οι παρακάτω οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 30 του νόµου 4308/2014 :   

α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τους 

νόµους 89/1967 και 378/1968.   

β) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήµατος µε τον όρο 

της αµοιβαιότητας.   

γ) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του 

ν. 27/1975.  

Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., κατ’ εξαίρεση, δεν είχαν την υποχρέωση 

τήρησης διπλογραφικών βιβλίων : 

 

1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τους 

νόµους 89/1967 και 378/1968.   

2) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήµατος µε τον 

όρο της αµοιβαιότητας. 

3) Οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

 

 

VI. Απλογραφικά βιβλία 

 

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, απλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα εφαρµόζουν οι πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1, 
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που όπως προαναφέρθηκε στο Μέρος Α,  δεν συντάσσουν ισολογισµό, παρά 

µόνον συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά : 

 

α) Οι Ο.Ε., οι Ε.Ε., οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες 

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές 

εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του 

ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε 

κύκλο εργασιών µέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παρ. 2γ’ του 

άρθρου 1 του Ν.4308/2014). 

β) Ο πωλητής (εµπορία) υγρών καυσίµων (Ο.Ε., Ε.Ε., ατοµική επιχείρηση) µε 

κύκλο εργασιών µέχρι και 8.000.000 ευρώ.  

γ) Τα µη κερδοσκοπικά ΝΠΙ∆ (σωµατεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων 

κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε 

κύκλο εργασιών µέχρι και 1.500.000 ευρώ. 

δ) Ειδικώς, οι παρακάτω οντότητες οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 13 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου συντάσσουν µόνο συνοπτική 

κατάσταση αποτελεσµάτων, ανεξαρτήτως µεγέθους: 

δ1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε 

βάση τους Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α’) και Ν.378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’), όπως 

επίσης και κάθε επιχείρηση που έχει υπαχθεί στους ίδιους νόµους. Οίκοθεν 

νοείται ότι οποιαδήποτε αναφορά στον Α.Ν.89/1967 καταλαµβάνει και τον 

Ν.27/1975 (ΦΕΚ 29/Α’), όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του 

άρθρου 34 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’). 

δ2) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήµατος. 

δ3) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του 

Ν.27/1975. 

 

Συνεπώς, όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται, να 

χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα για να 

παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (βιβλία εσόδων-

εξόδων). Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να 

χρησιµοποιεί προαιρετικά ένα διπλογραφικό σύστηµα, αντί απλογραφικού, 

χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού (προαιρετική χρήση διπλογραφικού 

συστήµατος) να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισµό (συντάσσει µόνο 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων). Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό 

σύστηµα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και 

χωρίς κανένα περιορισµό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η 

αλλαγή λογιστικού συστήµατος στη διάρκεια µιας ετήσιας (διαχειριστικής) 

περιόδου (φορολογικό έτος). 
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Είναι προφανές, ότι στην περίπτωση που η οντότητα χρησιµοποιεί 

απλογραφικό σύστηµα, οφείλει να καταχωρεί τις συναλλαγές και τα γεγονότα 

µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα. Συγκεκριµένα, καταχωρείται η ηµεροµηνία 

έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού της συναλλαγής ή του 

γεγονότος, µε σύστηµα που διασφαλίζει τη µοναδική σύνδεση µεταξύ 

συναλλαγής/γεγονότος - παραστατικού -  καταχώριση. Αναλυτικότερα, µέσω 

του συστήµατος αυτού, παρακολουθούνται τα κάτωθι στοιχεία :   

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση 

εµπορευµάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά 

έσοδα. Η διάκριση των διαφόρων εσόδων σε κατηγορίες, είναι σηµαντική ως 

πληροφορία για την ίδια την επιχείρηση, αλλά εξυπηρετεί και ελεγκτικούς 

σκοπούς. Πιθανές πωλήσεις αυτούσιων πρώτων και βοηθητικών υλών, 

υλικών συσκευασίας από παραγωγική επιχείρηση, δεν προκύπτει υποχρέωση 

να αναγράφονται διακεκριµένα σε χωριστές στήλες. Στη περίπτωση που γίνει 

επιλογή να µην καταχωρηθούν τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές σε 

διακεκριµένες στήλες, πιο σωστό είναι να καταχωρηθούν στα έσοδα από 

πωλήσεις προϊόντων, δεδοµένου ότι µια ελεγκτική σύγκριση αγορών υλών θα 

γίνει µε τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων. Η οµαδοποίηση των πωλήσεων 

δύναται να γίνεται και από το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης, ή µε 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση, 

ανά παραστατικό και ανά κατηγορία εσόδου. Σηµειώνεται ότι σε κάθε 

περίπτωση το λογιστικό σύστηµα της οντότητας πρέπει να καλύπτει τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α ή άλλης νοµοθεσίας. ∆ηλαδή τα 

ακαθάριστα έσοδα πρέπει να καταχωρούνται ή να παρακολουθούνται κατά 

συντελεστή ΦΠΑ. Αφαιρετικά καταχωρούνται στα έσοδα που ανήκουν τα 

σχετικά µειωτικά στοιχεία, όπως οι εκπτώσεις, επιστροφές, κ.λπ.  

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. Συνήθεις κατηγορίες κερδών είναι τα κέρδη από 

πώληση ενσώµατων ή άυλων παγίων στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων, συναλλαγµατικές διαφορές, κλπ.  

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε 

αγορές εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και 

αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.  

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού 

συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. Από τα 

λοιπά έξοδα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριµένα, για τις ανάγκες της 

φορολογίας εισοδήµατος, οι αµοιβές τρίτων και τα ενοίκια. 

 ε) Τις πάσης φύσεως ζηµίες. Συνήθεις κατηγορίες ζηµιών είναι οι ζηµιές από 

πώληση ή καταστροφή ή αποµείωση ενσώµατων ή άυλων παγίων στοιχείων, 

ή από πώληση ή αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 

συναλλαγµατικές διαφορές, κ.λπ.  
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στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. ∆ηλαδή 

εκτός από την διακεκριµένη παρακολούθηση του ΦΠΑ, πρέπει πλέον να 

παρακολουθούνται διακεκριµένα κατ’ είδος και οι φόροι από 

παρακρατούµενους φόρους µισθωτών υπηρεσιών, αµοιβών τρίτων, 

δικαιωµάτων, τόκων, οφειλόµενα τέλη χαρτοσήµου, δηµοτικοί φόροι, διάφορα 

τέλη κ.λπ. Τα κονδύλια αυτά αναφέρονται στα προς απόδοση ποσά. 

Σηµειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως 

ποσοστό της βάσης υπολογισµού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των πωλήσεων) 

µε µία εγγραφή για την περίοδο που αφορούν.  

Παρατηρείται ότι παρόµοιες διατάξεις σχετικά µε το περιεχόµενο των 

καταχωρήσεων στα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, υπήρχαν και στον Κ.Φ.Α.Σ. στο 

άρθρο 4 § 17. 

 

Μια οντότητα που εφαρµόζει απλογραφικό λογιστικό σύστηµα τηρεί 

βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, καθώς επίσης και ορισµένα πρόσθετα λογιστικά 

αρχεία, για τα οποία έγινε λόγος στην προηγούµενη ενότητα. Συγκεκριµένα, 

κατά περίπτωση, τηρεί : 

 

• Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  

• Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης   και 

λοιπούς τίτλους 

• Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων 

• Αρχείο αποθεµάτων τρίτων 

• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα  

 

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικότερες διαφορές που εντοπίζονται 

όσον αφορά την απλογραφία στον Κ.Φ.Α.Σ. συγκριτικά µε τα Ε.Λ.Π. : 

 

1. Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., απλογραφικά βιβλία τηρούσαν υποχρεωτικά τα  

εξής επαγγέλµατα :  

    α) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος 

χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 

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. 

δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών 

του. 

ε) Το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ κ.λπ. σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης 

διπλογραφικών βιβλίων. 
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    Επιπλέον, υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ήταν και όσοι δεν 

εντάσσονταν στα ανωτέρω επαγγέλµατα και δεν ξεπερνούσαν ετησίως το 

1.500.000 € ως ακαθάριστα έσοδα. 

2. Σχετικά µε τα λογιστικά βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι 

επιχειρήσεις, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση που τηρούσε απλογραφικά  

βιβλία επί Κ.Φ.Α.Σ., τηρούσε α) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και β) Βιβλίο 

Απογραφών. Με το νέο νόµο, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά εκτός του 

Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, τόσο το «Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων» όσο 

και το «Αρχείο αποθεµάτων τρίτων», τα οποία αντικαθιστούν το βιβλίο 

Απογραφών. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι η 

υποχρέωση τήρησης  βιβλίου απογραφών ή καταστάσεων απογραφής, 

υπήρχε εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ξεπερνούσαν 

το όριο των 150.000 €. Οµοίως, και µε τον νέο νόµο απογραφή, 

πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης ξεπεράσουν τα 150.000 €. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 

µην διενεργείται απογραφή και να αντιµετωπίζονται οι αγορές της περιόδου 

ως έξοδο. Τέλος, σηµειώνεται ότι αν µια οντότητα που δεν υποχρεούται να 

διενεργήσει απογραφή, επιλέξει να την πραγµατοποιήσει, τότε υποχρεούται 

σε διενέργεια απογραφής και για τις επόµενες τρεις τουλάχιστον 

διαχειριστικές περιόδους. 

3.  Ο Κ.Φ.Α.Σ. έδινε την δυνατότητα σε µια επιχείρηση, στην αρχή της 

διαχειριστικής περιόδου, να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας (δηλαδή 

από απλογραφικά σε διπλογραφικά) µε µόνη προϋπόθεση να τηρήσει και 

όλα τα βιβλία και στοιχεία, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. Με το νέο 

νόµο όµως, µια επιχείρηση µπορεί να τηρεί διπλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα αντί για απλογραφικό, χωρίς όµως να υποχρεούται να συντάξει 

ισολογισµό (συντάσσει µόνο Κατάσταση Αποτελεσµάτων). 

4. Επισηµαίνεται ότι όταν σε άλλους νόµους χρησιµοποιούνται οι όροι 

«Απλοποιηµένα Λογιστικά Πρότυπα» , «Βιβλία Εσόδων - Εξόδων», 

«Βιβλία Β' Κατηγορίας», «Απλογραφικά βιβλία», αναφέρονται στο 

απλογραφικό λογιστικό σύστηµα του παρόντος νόµου 4308/2014. 

 

VII. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων  

 

1) Απαλλαγή ατοµικών επιχειρήσεων από τήρηση λογιστικών βιβλίων 

 

Αξίζει να γίνει αναφορά στην περίπτωση κατά την οποία µια ατοµική 

επιχείρηση είχε την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα 

λιγότερα από 5.000€.  Τότε, σύµφωνα µε τον ΚΦΑΣ, απαλλασσόταν από την 

τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής.  Με απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων όµως, από εδώ και στο εξής απαλλάσσεται  

µόνο από την τήρηση βιβλίων. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, οι 



36 

 

οντότητες αυτές υποχρεούνται σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς να 

απαιτείται η χρήση φορολογικού µηχανισµού. 

 

2) Απαλλαγή αγροτών (φυσικά πρόσωπα) από ενηµέρωση λογιστικών 

βιβλίων  

1. Παρέχεται η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και 

εφεξής, µη ενηµέρωσης λογιστικών βιβλίων στους αγρότες − φυσικά 

πρόσωπα οι οποίοι λόγω υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 411 του Ν. 2859/2000  εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

και υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), 

εφόσον: 

 

α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων 

παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν 

το ενάµιση εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ, 

β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται µε τάξη και πληρότητα ώστε να 

εκπληρούνται µε ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του 

υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και 

γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση 

τήρησης βιβλίων. 

 

2. Όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν 

ασκήσουν την επόµενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκµετάλλευση 

ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται 

σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. 

Στην περίπτωση που µέχρι το τέλος της προηγούµενης διαχειριστικής 

περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, 

λαµβάνεται υπόψη το ποσό της προ−προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. 

Επί µεταβίβασης δε, των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας, η υποχρέωση για τήρηση λογιστικών αρχείων 

(βιβλίων και στοιχείων) καταλαµβάνει τους αγρότες µε εναποµείναντα 

δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόµενο όριο των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

                                                           
1
   Άρθρο 41 : Ειδικό καθεστώς αγροτών 

 παρ. 1 : Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν 
ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών 
υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώµατα 
ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του 
παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν 
υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του 
παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν 
για την άσκηση της εκµετάλλευσής τους. 
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3) Απαλλαγή πολύ µικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 από 

ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων 

Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής µόνο από 

την ενηµέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ µικρές οντότητες της 

παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες: 

1. Είναι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή 

προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σηµεία µετά από άδεια 

των αρµόδιων υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια. 

Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδηµάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, 

ψηµένων καλαµποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων 

αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται. 

2. Είναι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το 

Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) µε εξαίρεσή τους εκµεταλλευτές 

ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίµων και τους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης. 

3. Είναι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) − πλανόδιοι λιανοπωλητές 

λαχείων. 

4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή 

καταβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν. 2859/2000. 

 

Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., το ∆ηµόσιο και κάθε πρόσωπο µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξένες αποστολές και διεθνείς οργανισµοί, που δεν 

είχε εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτούσε κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 

δικαίωµα επί ακινήτου στην Ελλάδα, τηρούσε στοιχεία, αλλά όχι βιβλία. Αν 

όµως ενεργούσε πράξεις που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. ή σε φόρο εισοδήµατος, 

θεωρούταν υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τηρούσε βιβλία για τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

VIII. ∆ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος 

 

Σε αυτό το σηµείο, έχοντας πλέον αποσαφηνίσει τα δεδοµένα σε ό,τι 

αφορά το απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται 

σκόπιµο να τονιστεί, ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη να 

διασφαλίσει την αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος που θα 

χρησιµοποιήσει. 

Η διοίκηση της οντότητας λοιπόν, έχει την ευθύνη της τήρησης 

αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη 

σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, 
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σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις  του παρόντος νόµου ή σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.,  

κατά περίπτωση. Σηµειώνεται ότι το λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά 

αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασµατικά τα επιµέρους 

συστατικά τους, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για 

τους σκοπούς αυτού  του νόµου. 

Συνεπώς διευκρινίζεται ότι η αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος και 

των λογιστικών αρχείων, δεν θίγεται από αποσπασµατική εξέταση κάποιων 

στοιχείων τους, εφόσον από τη συνολική θεώρηση επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς επίσης και η 

εκπλήρωση των απαιτήσεων της φορολογικής νοµοθεσίας. 

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής της ενότητας, τα λογιστικά 

αρχεία : 

 

α) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισµό, την 

καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων που 

προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. 

β) Συµµορφώνονται στις απαιτήσεις του νόµου. 

γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

Η οντότητα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την τήρηση του λογιστικού 

της συστήµατος (µερικώς ή ολικώς) ή τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικό λογιστή) και µάλιστα χωρίς 

τυπικές ή άλλες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση ανάθεσης, τονίζεται ρητά 

πως η οντότητα δεν απαλλάσσεται από σχετική ευθύνη για τα λογιστικά 

αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 Όταν η οντότητα χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο για εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της, το πρόσωπο αυτό σε πιθανούς ελέγχους, έχει τις ίδιες 

υποχρεώσεις συνεργασίας µε το ελεγκτικό όργανο που έχει και η οντότητα. Σε 

µη συνεργασία του τρίτου προσώπου µε το ελεγκτικό όργανο δεν 

απαλλάσσεται η οντότητα από της σχετικές υποχρεώσεις. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι το λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, που διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και 

εµπειρία, µέσα σε εύλογο χρόνο, να αντιλαµβάνεται τη δοµή και τη λειτουργία 

του, καθώς επίσης να κατανοεί τα τηρούµενα αρχεία στα οποία 

καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, όπως και τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται. 

Τέλος, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για κάθε οντότητα που 

υπόκειται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προ της έκδοσής τους, 

εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας 

και υπογράφονται από το εξουσιοδοτηµένο µέλος (µέλη) του και τον κατά το 

νόµο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 
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Εν κατακλείδι, ο νέος νόµος καθιερώνει γενικές αρχές οι οποίες θα 

πρέπει να ακολουθούνται, προκειµένου ένα λογιστικό σύστηµα να θεωρείται 

«αξιόπιστο», σε αντίθεση µε το προϊσχύον καθεστώς του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, µε τον οποίο καθιερωνόταν λεπτοµερείς προδιαγραφές (όπως η 

συνεχής αρίθµηση των λογιστικών εγγραφών, η ύπαρξη εγχειριδίου για το 

χρησιµοποιούµενο λογισµικό κλπ). Κάτω από το νέο καθεστώς, οι οντότητες 

έχουν την ευχέρεια να δηµιουργήσουν ένα λογιστικό σύστηµα βασιζόµενο στις 

ανάγκες τους υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι γενικές αρχές. 

 

IX. Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο των ΕΛ.Π. ορίζεται ότι η ενηµέρωση των 

λογιστικών αρχείων γίνεται ως εξής : 

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή 

λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε µήνα γίνεται το αργότερο µέχρι το 

τέλος του επόµενου µήνα.   

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα 

εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου 

γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του 

τριµήνου.   

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του απαιτούµενου χρόνου 

για την έγκαιρη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

  

Επισηµαίνεται, ότι η συµµόρφωση στις διατάξεις του νόµου, όσον 

αφορά τον χρόνο ενηµέρωσης των λογιστικών αρχείων, πληρούται όταν η 

οντότητα καταχωρεί εντός των τιθέµενων χρονικών ορίων, από τη λήξη του 

µήνα ή τριµήνου κατά περίπτωση, είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική βάση. 

Εξυπακούεται ότι η καταχώριση λογιστικής και φορολογικής βάσης δύναται να 

πραγµατοποιείται και ταυτόχρονα, εντός των προαναφεροµένων χρονικών 

ορίων. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να παρατεθεί αυτούσιο το 

παράδειγµα που περιγράφεται στην Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014 : 

«Για παράδειγµα, µια οντότητα που συντάσσει ισολογισµό, δύναται να 

επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόµενα και λαµβανόµενα 

παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τα λογιστικά πρότυπα 

(Ελληνικά ή ∆ΠΧΑ, κατά περίπτωση), δηλαδή µε τη λογιστική τους βάση 

(αξία). Στην περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόµου υποχρέωση και η εν 

λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό της 

σύστηµα και τη φορολογική βάση. Εναλλακτικά, η ίδια οντότητα δύναται να 

επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόµενα και λαµβανόµενα 

παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τη φορολογική 

νοµοθεσία, δηλαδή µε την φορολογική τους βάση. Στην περίπτωση αυτή 
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πληρούται η εκ του νόµου υποχρέωση και η εν λόγω οντότητα δύναται στη 

συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστηµα και τη λογιστική βάση.» 

Αναφορικά µε τα χρονικά όρια ενηµέρωσης των λογιστικών  βιβλίων 

στον Κ.Φ.Α.Σ., δεν παρατηρείται καµία απολύτως διαφορά, τόσο στα 

απλογραφικά βιβλία όσο και στα διπλογραφικά. 

 

 

X. Χρόνος προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων (ποσοτική 

απογραφή) 

 

Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων γίνεται σε 

κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε σχέση µε 

την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

οντότητας. ∆ηλαδή ο χρόνος προσδιορισµού των αποθεµάτων (φυσική 

απογραφή) καθορίζεται από τα πραγµατικά δεδοµένα µιας οντότητας, 

λαµβάνοντας υπόψη και τα προαναφερόµενα περί του «αρχείου ιδιόκτητων 

αποθεµάτων» της ενότητας (V.), καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της 

αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισµού των αποθεµάτων στο τέλος της 

ηµεροµηνίας αναφοράς (ηµεροµηνία τέλους χρήσης ή ηµεροµηνία 

ισολογισµού). 

Σηµειώνεται ότι ο χρόνος προσδιορισµού των αποθεµάτων µπορεί να 

απέχει από το τέλος της ηµεροµηνίας αναφοράς, γεγονός το οποίο 

παρατηρείται ιδίως όταν η οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής 

διακίνησης αποθεµάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο αριθµός ή και η 

ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σηµαντική. Σε άλλες περιπτώσεις, µια 

καθιερωµένη πρακτική προκειµένου να επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός της 

ποσότητας των αποθεµάτων της απογραφής, µε αξιοπιστία και σε χρόνο 

αποµακρυσµένο από το τέλος της περιόδου, είναι η οντότητα να εφαρµόζει 

έµµεσες τεχνικές. 

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο 

ποσοτικός προσδιορισµός των αποθεµάτων, η οντότητα είναι υποχρεωµένη 

να έχει τεκµηριώσει µε αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός 

των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

περιόδου. 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση ενηµέρωσης 

του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού, όπως ίσχυε στον Κ.Φ.Α.Σ., αφού η 

εγκύκλιος δίνει την δυνατότητα εφαρµογής των προαναφεροµένων της 

παρούσας ενότητας, και για την απογραφή τις 31.12.2014. 
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XI. Χρόνος κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι ρυθµίσεις του νόµου ορίζουν ότι η κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ολοκληρώνεται µέσα σε : 

α) Έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή 

β) Το χρονικό όριο εκπλήρωσης φορολογικών ή άλλων νοµοθετικών 

υποχρεώσεων (π.χ. ο Κώδικας Φορολογικών ∆ιαδικασιών έχει σχετικές 

διατάξεις).  
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ΜΕΡΟΣ Γ 

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 

I. Γενικά  

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νόµου των Ε.Λ.Π.,  ορίζεται ότι κάθε 

συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα, εποµένως και καταχωρείται 

στα λογιστικά της αρχεία (βιβλία), πρέπει να τεκµηριώνεται µε κατάλληλα 

παραστατικά (τεκµήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την 

οντότητα, είτε από συναλλασσόµενους µε αυτή, είτε από τρίτους, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή και πρέπει να αναφέρουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την  ασφαλή ταυτοποίηση κάθε µίας συναλλαγής ή 

γεγονότος.  

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα εν λόγω παραστατικά δεν 

εκδοθούν από την οντότητα, ο συναλλασσόµενος µε την οντότητα ή το τρίτο 

µέρος που εκδίδει παραστατικά για λογαριασµό της, οφείλει να αποστέλλει τα 

εκδιδόµενα παραστατικά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις απαιτούµενες 

πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης 

υποχρέωσης και από τα δύο µέρη. 

Επιπλέον, η οντότητα εφαρµόζει κατάλληλες κατά την κρίση της 

δικλείδες για τους παρακάτω λόγους : 

 

1. Τη διασφάλιση αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων (ελεγκτική 

αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός. 

2. Τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων ώστε να 

διασφαλίζεται η ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων 

µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

3. Τη διασφάλιση της αυθεντικότητας2 των παραστατικών και της 

ακεραιότητας3 του περιεχοµένου τους. 

 

Στην συνέχεια της παρούσας ενότητας θα πραγµατοποιηθεί εκτενής 

αναφορά στα παραστατικά πώλησης και διακίνησης, µε σκοπό τον εντοπισµό 

των αλλαγών  που επέφεραν τα Ε.Λ.Π. στις συναλλαγές. 

                                                           
2
 Αυθεντικότητα προέλευσης τιµολογίου (authenticity of origin): Η διασφάλιση της ταυτότητας του 
προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. 

3
  Ακεραιότητα περιεχοµένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα 

του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιµολογίου) δεν έχει 
αλλοιωθεί, σε σχέση µε ό,τι απαιτείται από τον παρόντα νόµο ή µε ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του. 
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II. ∆ελτίο αποστολής  

 

i. Εισαγωγή στο παραστατικό διακίνησης  

 

Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) 

 

Η οντότητα πέρα από την εφαρµογή δικλίδων ασφαλείας όσον αφορά 

τις συναλλαγές και τα γεγονότα της, παρακολουθεί µε κατάλληλες δικλίδες 

τόσο τα παραλαµβανόµενα όσο και τα αποστελλόµενα αποθέµατα, είτε αυτά 

έχουν τιµολογηθεί είτε όχι. Οµοίως, οφείλει να παρακολουθεί τα αποθέµατα 

της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέµατα τρίτων σε δικούς της χώρους. 

H υποχρέωση της οντότητας να εφαρµόζει δικλίδες παρακολούθησης 

των αποθεµάτων της, εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί µε τάξη, 

πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιµολόγια 

πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή 

λαµβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε 

θέση να τεκµηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Συνεπώς, δεν 

γεννάται υποχρέωση ενηµέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα 

διακινούµενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία («βιβλίο αποθήκης»). Ωστόσο, 

σε κάθε περίπτωση, για διαχειριστικούς σκοπούς, η οντότητα δύναται να τηρεί 

ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεµάτων. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η οντότητα απαιτείται να είναι σε θέση να 

τεκµηριώνει ανά πάσα στιγµή ,τις για οποιοδήποτε σκοπό, διακινήσεις 

αγαθών, είτε αυτές εκτελούνται απευθείας από την ίδια είτε αυτές εκτελούνται 

µέσω τρίτου. Αυτό, επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη παραστατικών διακίνησης. 

Τα παραστατικά της διακίνησης (συνοδευτικά) µπορεί να φέρουν κατά την 

Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 παρ. 5.8.1, οποιοδήποτε τίτλο όπως «∆ελτίο 

Αποστολής», «Παραστατικό ∆ιακίνησης», «Συνοδευτικό ∆ιακίνησης 

Αποθεµάτων», «Έγγραφο διακίνησης µη τιµολογηθέντων αποθεµάτων», 

«Συγκεντρωτικό ∆ελτίο ∆ιακίνησης», κ.λπ. 

Συνεπώς, το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται, σε κατάλληλο χρόνο, 

για την αποστολή ή την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεµάτων 

(ανεξαρτήτως από το εάν η διακίνηση διενεργείται µε µεταφορικά µέσα του 

πωλητή ή οποιουδήποτε τρίτου), συνοδεύει τα αποθέµατα µέχρι τον τελικό 

προορισµό τους και διαφυλάσσεται από τους αντισυµβαλλόµενους, πλην των 

ιδιωτών.  

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να υπογραµµιστεί ότι δεν 

απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης, εφόσον εκδίδεται άµεσα 

τιµολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους, δηλαδή 

στην περίπτωση αυτή το τιµολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης. 
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Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) 

 

Αρχικά στον Κ.Φ.Α.Σ., και συγκεκριµένα στο άρθρο 5, υπήρχαν 

διατάξεις σχετικά µε την έκδοση του ∆ελτίου Αποστολής, οι οποίες ήταν 

αρκετά όµοιες µε τις αντίστοιχες που οριζόντουσαν και στον Κ.Β.Σ. Ωστόσο, 

µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., οριζόταν 

µεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 5 (∆ελτίο Αποστολής) του Κ.Φ.Α.Σ., έπαυε να 

ισχύει από την 1.1.2014.  

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Α.Σ., όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 

51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') και ίσχυε από 1.1.2014, ο υπόχρεος 

απεικόνισης συναλλαγών είχε την υποχρέωση να εφαρµόζει κατάλληλες 

δικλείδες, που εξειδικευόντουσαν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαµβανοµένων και µη 

τιµολογηµένων ακόµη από τους προµηθευτές αποθεµάτων, καθώς και των 

αποθεµάτων που διακινούνταν και εκκρεµούσε τιµολόγηση.  

Εν συνεχεία, εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Εσόδων ΠΟΛ.1286/31.12.2013, µε την οποία ορίστηκαν οι εν λόγω  

κατάλληλες δικλείδες . Με την απόφαση αυτή λοιπόν, καθιερώθηκε 

δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, 

διακίνησης, παραλαβής των µη τιµολογηθέντων αποθεµάτων, τα οποία 

διακινούνταν µε σκοπό, αποκλειστικά, την πώλησή τους, απευθείας ή µέσω 

τρίτου. 

 Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις για τις οποίες το εν 

λόγω έγγραφο µπορούσε να µην εκδοθεί, καθώς τα διακινούµενα αποθέµατα 

δεν προορίζονταν προς πώληση : 

 

-∆ιακίνηση αποθεµάτων για δοκιµή ή δειγµατισµό. 

-∆ιακίνηση αγαθών µεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστηµα, αποθήκη). 

-∆ιακίνηση δειγµάτων για δωρεάν διάθεση. 

-Αποστολή αποθεµάτων σε τρίτο µε σκοπό την επεξεργασία, 

συναρµολόγηση, επισκευή κ.λπ.. 

-∆ιακίνηση - αποστολή αποθεµάτων µε σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση.  

-∆ιακίνηση αποθεµάτων για συµµετοχή και µόνο (όχι πώληση) σε έκθεση. 

-∆ιακίνηση αγαθών µε σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών.  

-∆ιακίνηση παγίων, γενικώς.  

-∆ιακίνηση χρησιδανειζόµενων ή εκµισθούµενων κινητών πραγµάτων. 

-Αυτοπαραδόσεις αγαθών.  

-∆ιακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ψυγείων και 

αποθηκών. 
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Τέλος, σηµειώνεται ότι κατά την Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1023/20.1.2014 το 

έγγραφο αυτό µπορούσε να φέρει ως τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυµούσαν 

οι υπόχρεοι όπως «∆ελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», 

«Συνοδευτικό ∆ιακίνησης Αποθεµάτων», «∆ελτίο Αποστολής Αποθεµάτων», 

« Έγγραφο Αποστολής Αποθεµάτων» κ.λπ.. 

 

 Συµπερασµατικά, όπως διαπιστώνεται, για τις διακινήσεις των 

αποθεµάτων ουσιαστικά επαναφέρεται το ∆ελτίο Αποστολής. Η διαφορά 

µεταξύ του ∆ελτίου Αποστολής α) της ΑΥΟ ΠΟΛ.1286/2013 και αυτού β) της 

παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) είναι ότι στην α' 

περίπτωση εκδιδόταν µόνο σε περίπτωση διακίνησης µη τιµολογηθέντων 

αποθεµάτων µε αποκλειστικό σκοπό την πώληση τους, ενώ στην β' 

περίπτωση εκδίδεται σε κάθε διακίνηση αποθεµάτων, εφόσον δεν έχει εκδοθεί 

τιµολόγιο. 

 

ii. Περιεχόµενο παραστατικού διακίνησης 

 

Όσον αφορά το περιεχόµενο του παραστατικού διακίνησης, σύµφωνα 

µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου η οντότητα έχει την υποχρέωση να 

αναφέρει κατ’ ελάχιστο τις εξής πληροφορίες: 

 

 α) την πλήρης επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. 

αποστολέα και παραλήπτη, 

 β) τη ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών αναλυτικά και 

 γ) τη ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση.  

 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται επιτακτικό να τονιστεί ότι αναγράφεται η 

διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση 

της έδρας του παραλήπτη. Σηµειώνεται ακόµη ότι, δεν υπάρχει η υποχρέωση 

αναγραφής, µεταξύ άλλων, της ώρας παράδοσης ή αποστολής, του αριθµού 

κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού µέσου, του τόπου 

αποστολής και του τόπου προορισµού κ.λπ. χωρίς να συνιστά παράβαση η 

αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχοµένου. Ωστόσο, η εµπλεκόµενη 

οντότητα έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να τεκµηριώνει επαρκώς τη 

διακίνηση των αποθεµάτων της.  

 

Παρατηρείται ότι παρόµοιο ήταν και το περιεχόµενο του εγγράφου µη 

τιµολογηθέντων αποθεµάτων το οποίο και αναγράφεται στην παρ. 8.5 της 

Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1023/20.1.2014. 
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iii. Έκδοση παραστατικού διακίνησης 

 

Το παραστατικό διακίνησης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, εκδίδεται 

στις εξής περιπτώσεις : 

 

1) Σε κάθε περίπτωση αποστολής ή παράδοσης ή διακίνησης αποθεµάτων 

και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άµεσα τιµολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα 

αγαθά κατά τη διακίνησή τους. 

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η οντότητα παραλαµβάνει αποθέµατα, για 

οποιονδήποτε σκοπό, τα οποία δεν συνοδεύονται από κάποιο στοιχείο 

διακίνησης ή πώλησης. Η  περίπτωση αυτή µπορεί να παρουσιαστεί για 

τους εξής τρεις λόγους : 

• Ο αποστέλλων τα αγαθά αρνείται την έκδοση παραστατικού διακίνησης   

• Ο αποστέλλων τα αγαθά δεν είναι υπόχρεος σε έκδοση παραστατικού 

διακίνησης   

• Ο αποστέλλων τα αγαθά εκ παραδροµής δεν εξέδωσε παραστατικό 

διακίνησης  

Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται ότι η οντότητα οφείλει να 

καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούµενες πληροφορίες α) έως γ) 

για τις οποίες έγινε λόγος στο περιεχόµενο του παραστατικού διακίνησης , 

ακριβώς κατά την στιγµή που πραγµατοποιείται η παραλαβή των 

αποθεµάτων. Για τη σχετική παραλαβή, η οντότητα δύναται να εκδώσει 

σχετικό παραστατικό µε τα εν λόγω στοιχεία και να αποστείλει αντίγραφο 

αυτού του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες στο εµπλεκόµενο 

µέρος.   

3) Στην περίπτωση παραλαβής πωληθέντων αγαθών που επιστρέφονται από 

τον αγοραστή χωρίς να συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης. 

Στην περίπτωση αυτή, η παραλαµβάνουσα οντότητα δύναται, εναλλακτικά,  

να εκδώσει άµεσα πιστωτικό παραστατικό πώλησης. 

4) Στην περίπτωση όπου κατά την παραλαβή αποθεµάτων διαπιστώνονται 

πλεονάσµατα ή ελλείµµατα σε σχέση µε τις ποσότητες που αναφέρονται 

(κατά περίπτωση) στο παραστατικό διακίνησης ή στο τιµολόγιο πώλησης, 

η οντότητα δύναται να εκδώσει σχετικό παραστατικό διακίνησης.  

Εναλλακτικά, αντί η οντότητα να εκδώσει το παραστατικό αυτό, δύναται να 

καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τα ορθά δεδοµένα για τις πληροφορίες α) 

έως γ) για τις οποίες έγινε λόγος στο περιεχόµενο του παραστατικού 

διακίνησης . Έπειτα, η οντότητα διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ή 

αποστέλλει αντίγραφο του εν λόγω παραστατικού στο εµπλεκόµενο µέρος 

για δική του ενηµέρωση. 
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Συνεπώς, η οντότητα έχει την υποχρέωση όπως παρατηρείται, να 

εκδίδει παραστατικό διακίνησης τόσο για τα παραλαµβανόµενα όσο και για τα 

αποστελλόµενα αποθέµατα. Παρόµοιες ρυθµίσεις υπήρχαν και στην Ε∆ΥΟ 

ΠΟΛ.1023/20.1.2014 παρ. 8.2. 

 

iv. Χρόνος έκδοσης παραστατικού διακίνησης  

 

Αναφορικά µε τον χρόνο έκδοσης, διευκρινίζεται ότι ισχύει ότι ίσχυε 

και µε την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1286/2013, δηλαδή το παραστατικό διακίνησης 

εκδίδεται σε κατάλληλο χρόνο όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον 

παρόντα νόµο. Εποµένως, συντάσσεται κατά το χρόνο αποστολής ή 

παράδοσης ή διακίνησης των αποθεµάτων, συνοδεύει τα αποθέµατα µέχρι 

τον τελικό προορισµό τους και διαφυλάσσεται από τους αντισυµβαλλόµενους, 

πλην των ιδιωτών. 

 

v. Παραστατικό διακίνησης σε ηλεκτρονική µορφή  

 

Επιπροσθέτως, το παραστατικό διακίνησης µπορεί να εκδίδεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή, εφόσον µε κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο 

χρόνος έκδοσης αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των 

αποθεµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε ηλεκτρονική µορφή του στοιχείου 

διακίνησης αποθεµάτων µπορεί να διενεργείται και µέσω παρόχων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης, το στοιχείο διακίνησης αποθεµάτων ως 

συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης µπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της 

διακίνησης, σε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική µορφή, µε 

δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το 

φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυµβαλλόµενο µπορεί να παραδίδεται, 

οµοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Ανάλογη εφαρµογή υπάρχει και 

όταν το τιµολόγιο πώλησης υποκαθιστά το παραστατικό (δελτίο) διακίνησης. 

Ακριβώς ανάλογες ήταν και οι διατάξεις της παρ. 8.6 της Ε∆ΥΟ 

ΠΟΛ.1023/20.1.2014, περί έκδοσης εγγράφου µη τιµολογηθέντων 

αποθεµάτων και σε άυλη (ηλεκτρονική) µορφή. 

 

vi. Απαλλαγή από έκδοση παραστατικού διακίνησης  

 

Τέλος, αναφέρονται περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η 

έκδοση του παραστατικού διακίνησης λόγω µεµονωµένων εξαιρέσεων  : 
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α) Όταν διακινούνται αποθέµατα µεταξύ επαγγελµατικών εγκαταστάσεων 

της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό 

χώρο. 

β) Όταν η οντότητα χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 

παρακείµενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείµενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι 

ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης 

των αποθεµάτων της οντότητας. 

γ) Παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε 

του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, εφόσον το παραστατικό διακίνησης 

εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (οντότητα). Στην περίπτωση αυτή 

αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον 

παραγωγό. 

δ) Ειδικά, για την διακίνηση αγοραζοµένου γάλακτος που παραλαµβάνεται 

από αγρότες - παραγωγούς (κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί 

αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δύναται να εκδίδεται 

από τις παραλαµβάνουσες οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η 

παραλαµβάνουσα οντότητα δύναται να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο 

(κατάσταση) µε την παραλαβή του γάλακτος, τα στοιχεία των εµπλεκοµένων 

µερών, την ποσότητα και το είδος (ζωική προέλευση) του διακινούµενου 

γάλακτος, καθώς και την ηµεροµηνία που γίνεται η διακίνηση. Για τις ανάγκες 

της οντότητας που παραδίδει το γάλα, δίνεται από την παραλαµβάνουσα 

οντότητα αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης ή άλλη δήλωση µε 

ανάλογο περιεχόµενο. 

ε) Τα οριζόµενα στην παρ. δ’ έχουν εφαρµογή και σε ανάλογες 

περιπτώσεις παραλαβής διαφόρων αποθεµάτων από διαφορετικά πρόσωπα. 

στ) Για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών - 

αγροτών προς τα ελαιοτριβεία για έκθλιψη, δεδοµένου ότι η µεταφορά 

ελαιοκάρπου παρουσιάζει ιδιοµορφίες (δυσχέρειες στη συγκέντρωση, 

άγνωστο βάρος, µεταφορά µε διάφορα µεταφορικά µέσα κ.λπ.). 

ζ) ∆ιακίνηση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 

1 του άρθρου 39, µεταξύ των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος ΦΠΑ, δεδοµένου ότι δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του 

νόµου, δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, 

αποστολή) των αποθεµάτων τους. 

η) ∆ιακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται µε σκοπό 

την πώληση τους) και διακίνηση ανταλλακτικών παγίων µεταξύ των 

εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν γι' αυτήν αντικείµενο 

εµπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις 

εγκαταστάσεις της. 

θ) ∆ιακίνηση κατεστραµµένων αποθεµάτων µε σκοπό την απόρριψη 

αυτών. 
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ι) ∆ιακίνηση αγαθών που δεν έχουν καµία εµπορευµατική αξία για τον 

αποστολέα, για τον παραλήπτη ή για κάποιον τρίτο, διαζευκτικά ή αθροιστικά 

και η διάθεσή αυτών αυτούσιων ή µη, δεν επιφέρει κανένα έσοδο. ∆εν 

εκδίδεται δηλαδή, το εν λόγω στοιχείο για τη διακίνηση άχρηστων ή 

ακατάλληλων εµπορευµάτων, προϊόντων ή υπολειµµάτων (π.χ. περισυλλογή 

και διακίνηση προς καταστροφή ή ανακύκλωση, ληγµένων φαρµακευτικών 

προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωµατώνουν καµία 

εµπορευµατική αξία), σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωµατερές κ.λπ.). 

ια) Για τις διακινήσεις των αποθεµάτων τα οποία διατίθενται µέσω δικτύου 

συνεχούς ροής, δηλαδή για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, 

αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµικής ενέργειας. 

ιβ) Για τις διακινήσεις βιοµηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από 

λιανοπωλητές που διαθέτουν τα εµπορεύµατά τους αποκλειστικά σε κινητές 

λαϊκές αγορές, σε παζάρια και στο πλανόδιο εµπόριο (πλανόδιοι πωλητές - 

κινητά καταστήµατα), λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη 

συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν µαζί τους τα παραστατικά 

αγορών των αποθεµάτων τους (επισηµαίνεται ότι, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει 

για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές). 

ιγ) Για τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και 

µηχανηµάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους. 

ιδ) Για τη διακίνηση εφηµερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛΤΑ και τους 

συνδροµητές από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών. 

ιε) Για τις επαναλαµβανόµενες χονδρικές πωλήσεις φαρµάκων, οπτικών και 

λοιπών ειδών στο ∆ηµόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταµείο, όταν τα πωλούµενα 

είδη παραδίδονται στους ασφαλισµένους. 

ιστ) Για τη διακίνηση υλικών εκσκαφής (µπάζα) είτε αυτά διακινούνται µε 

ιδιόκτητα φορτηγά ή οχήµατα τρίτου, καθόσον τα είδη αυτά δεν 

συµπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεµάτων. 

ιζ) Για τη διακίνηση (α) αυτούσιων λατοµικών προϊόντων (άµµου, σκύρου 

κ.λπ.) από κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες 

οντότητες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, (β) µεταλλεύµατος, από 

εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από 

µεταλλευτικές οντότητες και (γ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώµατος και 

αργιλοχώµατος, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και 

τσιµέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους 

επεξεργασίας. 

ιη) Για τη διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση µε το 

αντικείµενο των εργασιών των εν λόγω γραφείων µε τα ειδικά διασκευασµένα 

αυτοκίνητά τους. 

ιθ) Σε περίπτωση µεταφοράς επαγγελµατικής εγκατάστασης της οντότητας 

κ) ∆ιακίνηση κενών ειδών συσκευασίας. 
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vii. Ειδική περίπτωση 

 

Στην ειδική περίπτωση διακίνησης και διανοµής αγαθών, που η 

παραδιδόµενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη µετά την έναρξη 

της διακίνησης, στο εκδιδόµενο στοιχείο διακίνησης, στη θέση των στοιχείων 

του αντισυµβαλλόµενου, αναγράφεται η λέξη «∆ιάφοροι» («Συγκεντρωτικό 

δελτίο διακίνησης»). Κατά την παράδοση των αποθεµάτων, εκδίδονται για 

κάθε επιµέρους παράδοση είτε άµεσα τα παραστατικά πώλησης (τιµολόγια, 

αποδείξεις λιανικών πωλήσεων), είτε παραστατικά διακίνησης αποθεµάτων 

είτε τηρείται αρχείο µε τις απαιτούµενες πληροφορίες (είδος και ποσότητα) 

των παραδιδόµενων αγαθών, κατά παραλήπτη. Κατά την επιστροφή των µη 

παραδοθέντων αποθεµάτων δύναται να εκδίδεται σχετικό παραστατικό στο 

οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφοµένων 

αποθεµάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόµενης 

ποσότητας στο αρχικό παραστατικό, είτε να ενηµερώνεται σχετικό αρχείο. 

Επισηµαίνεται ότι παρόµοια ρύθµιση προβλεπόταν και στον Κ.Φ.Α.Σ. σε 

περίπτωση µεταφοράς και διανοµής αγαθών που η παραδιδόµενη ποσότητα 

καθορίζεται από τον παραλήπτη, µε τη µόνη διαφορά να εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι δεν οριζόταν η επιλογή ενηµέρωσης σχετικού αρχείου. 

 

III. Τιµολόγιο Πώλησης  

 

i. Έκδοση τιµολογίου 

 

Τιµολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και 

παροχή υπηρεσιών, που γίνεται µέσα στη χώρα, σε χώρα της Ε.Ε. ή προς 

άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Εποµένως, όπως διαπιστώνεται από 

την ανωτέρω διάταξη, τιµολόγιο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως των συµβαλλοµένων 

προσώπων (οντότητες ή ιδιώτες), δηλαδή είτε πρόκειται περί χονδρικής 

πώλησης είτε περί λιανικής, σε ιδιώτες καταναλωτές. Όπως προκύπτει από 

τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών 

και υπηρεσιών δεν ορίζεται, προκύπτει όµως εξ αντιδιαστολής µε την έννοια 

της λιανικής. Έτσι, δύναται να ορίσουµε επακριβώς τις περιπτώσεις έκδοσης 

τιµολογίου. Άρα, τιµολόγιο εκδίδεται για πωλήσεις προς : 

 

� Άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

� Το ∆ηµόσιο.  

� Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆).  

� Πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

� Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. 
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� Εξαγωγές.  

� Γενικά, κάθε πρόσωπο του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. 

 

Συνεπώς, παρατηρείται ότι όταν έχουµε χονδρική πώληση ή παροχή 

υπηρεσίας εκδίδεται υποχρεωτικά τιµολόγιο, ενώ όταν έχουµε λιανική 

πώληση ή παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες καταναλωτές, δύναται  να  εκδοθεί  

προαιρετικά τιµολόγιο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την παρ. 1 του 

άρθρου 12, όπως θα δούµε και στη συνέχεια. 

Ακόµη, µια  οντότητα η οποία υπόκειται στις ρυθµίσεις των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, έχει την υποχρέωση να εκδώσει τιµολόγιο και στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

A. Σε περίπτωση που µια οντότητα συναλλάσσεται ως αγοραστής µε πρόσωπα 

που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, τότε αυτή (η οντότητα) εκδίδει 

σχετικό παραστατικό της συναλλαγής, προς τεκµηρίωση και αναγνώρισή της. 

Για το παραστατικό αυτό σηµειώνεται ότι δεν εισάγεται κάποια ειδική 

ονοµασία. Ενδεικτικά, δύναται να τιτλοφορείται ως έγγραφη συµφωνία 

(συµφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιµολόγιο (αγοράς), «τίτλος κτήσης», 

απόδειξη δαπάνης κ.λπ.. Το σχετικό παραστατικό πρέπει να περιλαµβάνει 

υποχρεωτικά τα εξής δεδοµένα : 

 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β) Την επωνυµία, την διεύθυνση και τον ΑΦΜ του αντισυµβαλλόµενου. 

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και 

το είδος4 των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

δ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. 

ε) Την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το 

συνολικό ποσό της συναλλαγής. 

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. 

 

B. Σε περίπτωση που µια οντότητα συναλλάσσεται µε άλλη οντότητα που επίσης 

υπόκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, η οποία ωστόσο για 

οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιµολόγιο πώλησης( συµπεριλαµβανόµενης 

της περίπτωσης άρνησης έκδοσης τιµολογίου)  για το σύνολο ή για  µέρος της 

συναλλαγής, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε αυτές της περίπτωσης Α. 

 

Όσον αφορά τον Κ.Φ.Α.Σ., όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, 

συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, συναλλασσόταν µε πρόσωπα που δεν 

είχαν την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, τότε αποδείκνυε τις συναλλαγές µε 

                                                           

 
4
  Ο αναφερόµενος όρος «έκταση» στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, µαζί µε το σχετικό είδος, είναι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας της υπηρεσίας. 
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τη σύνταξη τίτλου κτήσης (συµφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση ή τιµολόγιο 

αγοράς) µε πλήρη στοιχεία εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Ωστόσο, 

όταν συναλλασσόταν µε πρόσωπα που αρνούνταν την έκδοση ή εξέδιδαν 

ανακριβές τιµολόγιο, είχε την υποχρέωση απόδειξης της συναλλαγής µε τη 

σύνταξη τίτλου κτήσης καθώς επίσης  και να γνωστοποιήσει άµεσα το 

γεγονός στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου σε Κεντρικές 

Υποδοµές. 

Πρέπει επίσης να υπογραµµίσουµε  ότι, µε τις προηγούµενες διατάξεις 

του ΚΦΑΣ άρθρο 6 παρ. 3, προβλέπονταν η έκδοση τιµολογίου για τις 

εισπράξεις επιδοτήσεων, οικονοµικών ενισχύσεων, αποζηµιώσεων, 

επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, που από τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, δεν προβλέπεται πλέον η 

έκδοση τιµολογίου. Έτσι, µε βάση την παράγραφο 8.1.2 της Ε∆ΥΟ 

ΠΟΛ.1003/2014, ορίζεται ότι «η συναλλαγή δύναται να τεκµηριώνεται από 

παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που 

καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που 

περιλαµβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ηµεροµηνία ή άλλο 

ανάλογο στοιχείο). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου 

είχε και το ∆ηµόσιο όταν πραγµατοποιούσε πωλήσεις αγαθών ή παροχές 

υπηρεσιών, σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παρ. 1 

του άρθρου 35 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Ανάλογη 

υποχρέωση πλέον δεν προκύπτει καθώς, το ∆ηµόσιο, οι Περιφέρειες, οι 

Νοµαρχίες, οι ∆ήµοι-Κοινότητες και οι  λοιποί Οργανισµοί του ∆ηµοσίου 

∆ικαίου απαλλάσσονται από την έκδοση τιµολογίων για τις δραστηριότητες ή 

πράξεις που πραγµατοποιούν ως ∆ηµόσια εξουσία, ακόµη και εάν 

εισπράττουν δικαιώµατα, τέλη, εισφορές, κ.λπ.. 

Προσοχή :Η εξαίρεση αυτή  παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι  οι πράξεις 

αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

 

ii. Περιεχόµενο τιµολογίου 

 

Οι ενδείξεις (τα δεδοµένα) που φέρει υποχρεωτικά το τιµολόγιο είναι οι 

ακόλουθες : 

 

                                                           
5
 Άρθρο 3: Εξαιρέσεις – Απαλλαγές 
Παρ. 1: Το ∆ηµόσιο, 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 ∆ηµόσιο, 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. 
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α) Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

β) Ο αύξοντας αριθµός, για µία ή περισσότερες σειρές τιµολογίων, ο οποίος 

χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο. 

γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο 

πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των 

υπηρεσιών.  

δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, µε βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση 

των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. 

ε) Την πλήρη επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του 

πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες.  

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση 

και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος 

των παρεχόµενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία 

παραπέµπει το τιµολόγιο. 

ζ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν 

συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Εδώ κρίνεται σκόπιµο 

να αναφερθεί η επισήµανση που έγινε από την Ε∆ΥΟ ΠΟΛ. 1003/2014 

σύµφωνα µε την οποία, µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται τεκµήριο για την 

εφαρµογή της αρχής του δεδουλευµένου. 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που 

απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., 

καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας. 

θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται. 

ι) Το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό 

καθεστώς σύµφωνα µε  το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. 

ια) Τον όρο  «Αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη 

των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής 

νοµοθεσίας (νόµος 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη 

διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 

απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. 

ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά 

«Αντίστροφη επιβάρυνση». 

ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, 

τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., 

βάσει της οδηγίας2006/112/ΕΚ. 

ιε) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των 

πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου-Ταξιδιωτικά 

πρακτορεία». 
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ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου-Μεταχειρισµένα αγαθά» ή «Καθεστώς 

περιθωρίου-Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου-Αντικείµενα συλλεκτικής 

και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που 

ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. 

ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος, κατά 

την έννοια της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον 

Α.Φ.Μ. αυτού. 

 

Όπως διαπιστώνεται, οι ενδείξεις αυτές είναι ίδεις µε εκείνες που 

ορίζονταν και στις παρ. 9,10,11 και 17γ του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ..  Οι µόνες 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν µε τις νέες διατάξεις είναι αυτές της 

περίπτωσης β', δηλ. της αναγραφής του αύξοντα αριθµού των τιµολογίων για 

µία ή περισσότερες σειρές και της περίπτωσης στ', δηλ. της µη αναγραφής 

του είδους και της έκτασης των παρεχόµενων υπηρεσιών όταν προκύπτουν 

από άλλα έγγραφα (συµβάσεις, συµφωνητικά, κ.λπ.), στα οποία παραπέµπει 

το τιµολόγιο.  

Όσον αφορά τα ποσά που αναγράφονται στο τιµολόγιο µπορεί να 

εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα. Όµως, το ποσό του Φ.Π.Α. του 

τιµολογίου, εκφράζεται υποχρεωτικά και στο εθνικό νόµισµα, ανεξάρτητα εάν 

αυτό αφορά συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ή συναλλαγές µε το 

εξωτερικό. Ακριβώς ίδια διάταξη οριζόταν και στον Κ.Φ.Α.Σ.  στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2. 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να επισηµανθεί ότι κάθε έγγραφο 

που περιλαµβάνει όλες  τις απαιτούµενες πληροφορίες του τιµολογίου όπως 

αυτές προαναφέρθηκαν, θεωρείται τιµολόγιο, µε την προϋπόθεση ότι ο 

παραλήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εξόφληση ενός τέτοιου εγγράφου, θεωρείται ως 

έµµεση αποδοχή αυτού. Σηµειώνεται ότι παρεµφερής διάταξη ήταν και στον 

ΚΦΑΣ η παρ. 18 του άρθρου 6. 

Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίµων 

για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας 

µέχρι 300 ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του µέσου 

µεταφοράς, αντί των στοιχείων (δ) και (ε). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 

συσχέτιση του εκδιδόµενου παραστατικού µε την αγοράζουσα οντότητα και τα 

απαιτούµενα στοιχεία του τιµολογίου. Ο αριθµός κυκλοφορίας δύναται να 

αναγράφεται χειρόγραφα µε υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν 

εκτυπώνεται από το µηχανισµό έκδοσης παραστατικών πώλησης. 

Σηµειώνεται ότι ανάλογη περίπτωση, αναφορικά µε την πώληση από 

πρατηριούχους πετρελαίου κίνησης και βενζίνης  µε τη χρήση φορολογικών 

µηχανισµών, προβλεπόταν και στον Κ.Φ.Α.Σ.. Συγκεκριµένα, για πωλήσεις 
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πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και 300 € ανά συναλλαγή, είχε γίνει δεκτό 

µε την ΠΟΛ. 1091/2010 να εκδίδεται απόδειξη λιανικής αντί για τιµολόγιο, µε 

την υποχρέωση στο πίσω µέρος της να τίθεται η σφραγίδα του εκδότη και να 

αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος. 

Τέλος, τονίζεται ότι το τιµολόγιο για τους σκοπούς αυτού του νόµου, δεν 

απαιτείται να φέρει υπογραφή. Ωστόσο, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3.1 

της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014, « η υπογραφή του εκδότη επί του τιµολογίου 

µπορεί να απαιτείται από άλλη νοµοθεσία ή να είθισται ως καθιερωµένη 

επιχειρηµατική πρακτική ». 

 

iii. Αντικατάσταση του όρου τιµολογίου  

 

Το τιµολόγιο ως όρος, µπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των 

πρακτικών που έχουν καθιερωθεί σε διαφόρους κλάδους της οικονοµίας. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα χρήσης διαφορετικής ονοµασίας για τα τιµολόγια 

πώλησης είναι οι λογαριασµοί, φορτωτικές, τραπεζικά, χρηµατιστηριακά, 

ταχυδροµικά παραστατικά, παραστατικά που εκδίδονται στις περιπτώσεις 

είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωµάτων από το 

∆ηµόσιο, καθώς και λοιπά έγγραφα τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία του 

τιµολογίου.  

Εν αντιθέσει, στον Κ.Φ.Α.Σ. οριζόταν ρητά από το νόµο οι περιπτώσεις 

όπου η έκδοση τιµολογίου δεν ήταν απαραίτητη, καθώς εξοµοιωνόταν µε αυτό 

τα κάτωθι στοιχεία : 

 

α) Τα συντασσόµενα συµβόλαια µεταβίβασης στις πωλήσεις 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 ∆ηµόσιο, 

Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

εφόσον περιλαµβάνουν τα στοιχεία του τιµολογίου. 

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  για τις 

περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και τις πωλήσεις µη εµπορεύσιµων 

αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα 
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της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., 

αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι εκατό (100) ευρώ. 

Παρατηρείται ότι περιπτώσεις εξοµοίωσης τιµολογίου, ανάλογες µε 

εκείνες που ορίζονταν στον Κ.Φ.Α.Σ., πλέον δεν ορίζονται ρητά από τον 

ισχύοντα νόµο, ωστόσο έµµεσα γίνονται µερικώς δεκτές, όπως προκύπτει 

από την Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014 στην παρ. 8.4.1. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η 

περίπτωση γ), η οποία αναφέρθηκε παραπάνω και κατά την οποία η 

απόδειξη λιανικής για συναλλαγή µέχρι εκατό (100) ευρώ επείχε θέση 

τιµολογίου, από εδώ και στο εξής θα επέχει θέση απλοποιηµένου τιµολογίου, 

όπως θα δούµε και στη συνέχεια αναλυτικότερα. 

iv. Πιστωτικό τιµολόγιο 

Πιστωτικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο που εκδίδεται για κάθε 

περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. Άλλες διαφορές 

µπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειµµάτων κατά την αποστολή και παράδοση 

των αγαθών, λανθασµένου υπολογισµού αξίας, λανθασµένη αναγραφή 

επωνυµίας, εσφαλµένης χρέωσης ΦΠΑ επί του αρχικά εκδοθέντος τιµολογίου 

και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόµενο 

του αρχικού τιµολογίου. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι το πιστωτικό τιµολόγιο 

εκδίδεται από τον πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και ακολουθεί 

τα όσα ορίζει ο νόµος για την έκδοση του τιµολογίου. 

Σηµειώνεται ότι διαφορά υπάρχει στον χειρισµό λάθους υπολογισµού 

Φ.Π.Α., όπου µε το νέο νόµο εκδίδεται κανονικά πιστωτικό τιµολόγιο. 

Αντιθέτως, επί Κ.Φ.Α.Σ., σε περίπτωση που εντοπιζόταν διαφορά στον 

Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος τιµολογίου, δεν εκδιδόταν πιστωτικό 

τιµολόγιο. Σε περίπτωση υπολογισµού µικρότερου Φ.Π.Α. επιτρεπόταν η 

έκδοση συµπληρωµατικού τιµολογίου για την χρέωση φόρου µέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση υπολογισµού µεγαλύτερου  Φ.Π.Α. αλλά 

και για τις επιστροφές ή εκπτώσεις αγοράς αγαθών δεν εκδιδόταν πιστωτικό 

τιµολόγιο, εκτός και αν αυτό προβλεπόταν ρητά από σχετικές διατάξεις, και 

γινόταν τακτοποίηση. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται τυχόν διαφορές στο αρχικό 

τιµολόγιο, εκτός από την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για τη διόρθωση 

αυτών, ο νέος νόµος δίνει την δυνατότητα έκδοσης νέου τιµολογίου που να 

διορθώνει ή να συµπληρώνει το αρχικό όπου χρειάζεται. Συµπληρωµατικό ή 

διορθωτικό τιµολόγιο θεωρείται κάθε έγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί 

αρχικό τιµολόγιο και αναφέρεται ειδικά και αναµφισβήτητα σ' αυτό. Για 

παράδειγµα, εκδίδεται συµπληρωµατικό/διορθωτικό τιµολόγιο για διόρθωση 

διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικό εκδοθέν τιµολόγιο (αναγραφή 

µικρότερης αξίας σε σχέση µε την ορθή). 
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v. ∆ιασφάλιση έκδοσης τιµολογίου 

Βασική ευθύνη κάθε οντότητας, η οποία πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες, 

είναι να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιµολόγιο για κάθε πώληση που 

πραγµατοποιείται. Έτσι, για την οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή υπηρεσίας, 

υπόχρεος έκδοσης του τιµολογίου είναι ο πωλητής. Εναλλακτικά, ο πωλητής 

δύναται, αντί να εκδώσει ο ίδιος σχετικό τιµολόγιο, έπειτα από προηγούµενη 

συµφωνία, να διασφαλίσει την έκδοση του από το λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών (αυτό-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για 

λογαριασµό του πωλητή. 

Προσοχή : Στις περιπτώσεις αυτές η οντότητα εξακολουθεί να έχει τις 

σχετικές ευθύνες και δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για διασφάλιση 

έκδοσης του τιµολογίου. 

Επισηµαίνεται ότι ακριβώς η ίδια διάταξη περί διασφάλισης έκδοσης 

τιµολογίου, υπήρχε και στο Κ.Φ.Α.Σ. στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 6.    

 

Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών (αυτo-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για 

λογαριασµό του πωλητή, καθιερώνεται η ευθύνη έτσι ώστε να παρέχονται 

όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες από τον εκδότη του τιµολογίου, για την 

τεκµηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, 

έγκαιρα για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέωσης. Η παροχή των εν 

λόγω πληροφοριών δύναται να γίνεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, 

κατ’ επιλογή των εµπλεκόµενων µερών, όπως για παράδειγµα µε την 

αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης εκδοθέντων τιµολογίων µε τις 

απαιτούµενες πληροφορίες ή αντιγράφων των σχετικών τιµολογίων. Τέλος,  

διευκρινίζεται ότι η  παροχή της πληροφόρησης µπορεί να είναι σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή. 

Σηµειώνεται ότι, για τον εναλλακτικό τρόπο έκδοσης των τιµολογίων 

(αυτό-τιµολόγηση ή τρίτο πρόσωπο), όµοιες περίπου αλλά πιο πλήρεις και 

σαφείς ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 17 του ΚΦΑΣ. Συγκεκριµένα, τα 

πρόσωπα που εξέδιδαν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του 

υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, µπορούσαν να ήταν εγκατεστηµένα στην 

Ελλάδα, σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, µε 

τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:  

 

α) Τα πρόσωπα αυτά να ήταν υποκείµενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής 

τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά ήταν εγκατεστηµένα σε χώρα µε την 

οποία δεν υφίστατο 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 
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Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 264/2003, σελ. 

1- 11), θα έπρεπε να αποδεικνυόταν η άσκηση δραστηριότητας από τα 

πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσηµο έγγραφο της 

οικείας φορολογικής αρχής.  

β) Να υπήρχε προηγούµενη συµφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου 

τιµολογίου, µεταξύ τους που αποδεικνυόταν µε οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο και από την οποία να προέκυπταν, µεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση 

της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονταν τα τιµολόγια, η ρητή αποδοχή 

της συγκεκριµένης διαδικασίας, που καθοριζόταν 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 ήταν εγκατεστηµένος σε χώρα µε 

την οποία δεν υφίστατο 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 απαιτούνταν να είχε καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να 

είχε κατατεθεί πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του οποίου ο 

πελάτης ή ο τρίτος εξέδιδε τιµολόγια. 

 γ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης 

συναλλαγών ή τον τρίτο έπρεπε να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή 

του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για 

λογαριασµό του οποίου εκδίδονταν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις 

του παρόντος νόµου διακριτά και µε σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο 

πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εξέδιδε το τιµολόγιο στο 

όνοµα και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µε την 

ένδειξη «αυτοτιµολόγηση». 

 δ) Για τα τιµολόγια που εκδίδονταν σύµφωνα µε τις διατάξεις που µόλις 

αναφέρθηκαν, ίσχυαν οι ίδιες διατάξεις που αφορούσαν τα τιµολόγια 

πώλησης, που τα εξέδιδε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. 

 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που η διακίνηση των αγαθών γίνεται 

µέσω τρίτου (αντιπρόσωπος) για λογαριασµό της οντότητας, έναντι αµοιβής, 

τότε εκδίδει ο ίδιος το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασµό της και 

επιπλέον υποχρεούται να εκδίδει ακόµη και ένα σχετικό έγγραφο-παραστατικό 

(εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, µε τις αναγκαίες 

πληροφορίες, που αποστέλλεται έγκαιρα στην οντότητα για την εκπλήρωση 

των φορολογικών της υποχρεώσεων. Είναι προφανές ότι ο αντιπρόσωπος 

δύναται να αποστέλλει έγκαιρα στην οντότητα αντίγραφα των εκδιδόµενων 

τιµολογίων, αντί να συντάσσει και να αποστέλλει ιδιαίτερο συγκεντρωτικό 

έγγραφο (εκκαθάριση).  
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Εξαιρετικά, υπογραµµίζεται ότι για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων 

από τρίτο (συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ.) για λογαριασµό του αγρότη 

παραγωγού, το έγγραφο αυτό (εκκαθάριση) εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε 

νόµιµης υποχρέωσης.   

Αναφορικά µε τον Κ.Φ.Α.Σ., σε περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών ή 

και αγαθών από τρίτο, για πώληση ή επεξεργασία, καταχωρούνταν σε 

διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα που περιελάµβανε το είδος και την 

ποσότητά τους. Αν, όµως, τα αγαθά πωλούνταν ή παραδίδονταν κατόπιν 

επεξεργασίας, στην κατάσταση αναφερόταν εκτός της ποσότητας των 

απεσταλµένων και η ποσότητα των παραχθέντων προϊόντων του τρίτου, 

καθώς επίσης και κάθε απαραίτητο στοιχείο για την εκκαθάριση (π.χ. δαπάνες 

για λογαριασµό τρίτου, Φ.Π.Α, κ. λπ.). Έπειτα από την σύνταξη της ανωτέρω 

κατάστασης, µε βάση αυτήν εκδιδόταν την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα 

εκκαθάριση κατά εντολέα, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε ένα τιµολόγιο. Σε 

αυτήν αναγραφόντουσαν τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία 

πωλήσεων ή η της αµοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό Φ.Π.Α, η 

προµήθεια, ο Φ.Π.Α. της προµήθειας και οι δαπάνες για λογαριασµό του 

εντολέα. Η εκκαθάριση µε το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα 

δικαιολογητικά των δαπανών που εκδιδόντουσαν στο όνοµα του εντολέα, 

αποστελλόντουσαν στον εντολέα µέχρι την 15η ηµέρα του µήνα της 

εκκαθάρισης. Τέλος, σηµειώνεται ότι για τον εντολέα η κατάσταση και η 

εκκαθάριση υποκαθιστούσαν τα στοιχεία πώλησης , ενώ ταυτόχρονα 

αποτελούσαν στοιχείο δαπάνης για την αµοιβή που είχε καταβληθεί. 

Όπως διαπιστώνεται λοιπόν, στον Κ.Φ.Α.Σ. υπήρχαν παρόµοιες 

διατάξεις σχετικά µε την διακίνηση αγαθών µέσω τρίτου µε την διαφορά ότι 

αυτές ήταν αρκετά πιο πλήρεις και σαφείς. 

 

vi. Απλοποιηµένο τιµολόγιο 

 

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου των Ε.Λ.Π., εισάγεται η 

δυνατότητα έκδοσης απλοποιηµένου τιµολογίου σε κάθε µια από τις 

παρακάτω δύο περιπτώσεις : 

 

α) Όταν το ποσό του τιµολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ. 

β) Όταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι συµπληρωµατικό/διορθωτικό. 

  

Το περιεχόµενο του απλοποιηµένου τιµολογίου φέρει υποχρεωτικά τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

β) Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 
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γ) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

δ) Το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον 

υπολογισµό του. 

ε) Στην περίπτωση έκδοσης συµπληρωµατικού ή διορθωτικού τιµολογίου, 

αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που 

τροποποιούνται. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρατεθεί η θέση της 

παραγράφου 10.2.2 της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1003/2014, σύµφωνα µε την οποία 

επέχουν κατ’ εξαίρεση θέση απλοποιηµένου τιµολογίου και τα στοιχεία 

λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για ποσά µέχρι 100 ευρώ. Η θέση 

αυτή έχει ως εξής: «Επέχουν θέση απλοποιηµένου τιµολογίου και στοιχεία 

λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελµατικές 

συναλλαγές και µέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για 

την αγορά µη εµπορεύσιµων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιµων) ή για 

τη λήψη, οµοίως, υπηρεσιών. Η ρύθµιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των 

συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναµεί µε υποκατάσταση του τιµολογίου 

πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. ∆ηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευµένη 

χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκµηρίωση της 

σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των 

υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται µε την αναγραφή του είδους των 

αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική 

περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας επαγγέλµατος του 

εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκµηρίωση είναι θέµα 

πραγµατικών περιστατικών.» 

vii. Συγκεντρωτικό τιµολόγιο 

Από τις διατάξεις του ισχύοντα νόµου ορίζεται ότι επιτρέπεται η έκδοση 

συγκεντρωτικού τιµολογίου για διαφορετικές (επαναλαµβανόµενες) 

παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό 

τιµολόγιο περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες (ενδείξεις - δεδοµένα) όπως το 

τιµολόγιο ή το απλοποιηµένο τιµολόγιο, κατά περίπτωση.  

Ο όρος «επαναλαµβανόµενες», για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω, 

έγκειται  στις πωλήσεις που παρουσιάζουν περιοδικότητα ή συχνότητα, 

καθηµερινά ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα, από τον ίδιο πωλητή προς 

τον ίδιο αγοραστή.  

Επίσης, στις περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων παροχών υπηρεσιών, 

για την διευκόλυνση των συναλλαγών, ο πωλητής δύναται  να τηρεί 

κατάσταση κατά αγοραστή-πελάτη. Στην κατάσταση αυτή καταχωρείται για 

κάθε παροχή, η ηµεροµηνία της παροχής, το είδος και η έκταση των 

υπηρεσιών. Έτσι, µε βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής, εκδίδεται 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο, στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
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παρόντος νόµου, το οποίο περιλαµβάνει τις πληροφορίες, όπως αναφέρθηκαν 

στην προηγούµενη υποενότητα  (από το α µέχρι το δ), που απαιτούνται για 

την έκδοση του απλοποιηµένου τιµολογίου. 

Σε περίπτωση που η προαναφερόµενη κατάσταση δεν τηρείται, το 

εκδιδόµενο συγκεντρωτικό τιµολόγιο οφείλει να περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται όπως αυτές παρατέθηκαν στην ενότητα αναφορικά µε το 

περιεχόµενό του τιµολογίου. 

Για την περίπτωση επαναλαµβανόµενων πωλήσεων στον Κ.Φ.Α.Σ.,  

δεν χρησιµοποιούνταν ο όρος συγκεντρωτικό τιµολόγιο. Ωστόσο, από τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6, προκύπτει ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών λειτουργούσαν περίπου όπως οι σηµερινές οντότητες σε ό,τι 

αφορά τις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις. Συγκεκριµένα, αν 

πραγµατοποιούσαν µέσα στον ίδιο µήνα, κάθε µέρα ή και κατά αραιότερα 

χρονικά διαστήµατα, χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τότε 

µπορούσαν, αντί να εκδώσουν ξεχωριστό τιµολόγιο για κάθε πώληση, να 

τηρήσουν κατάσταση κατά αγοραστή – πελάτη, στην οποία καταχωρούσαν 

για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών την ηµεροµηνία παράδοσης 

των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το είδος, την ποσότητα και την αξία των 

αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αµοιβής που 

συµφωνήθηκε. Την τελευταία µέρα του µήνα, µε βάση τα δεδοµένα της 

κατάστασης αυτής, εξέδιδαν το τιµολόγιο και αν επισύναπταν σε αυτό και 

αντίγραφο της κατάστασης, δεν χρειαζόταν αναλυτική περιγραφή των 

πωλούµενων αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών.   

 

viii. Χρόνος έκδοσης τιµολογίου 

 

Με τον νέο νόµο των Ε.Λ.Π., εισάγεται η έννοια της γένεσης της 

υποχρέωσης έκδοσης τιµολογίου. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση 

έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η 

αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στο σηµείο αυτό 

κρίνεται αναγκαίο να σηµειωθεί ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης 

έκδοσης τιµολογίου, διαφοροποιείται από την προθεσµία έκδοσης του εν 

λόγω τιµολογίου. Εποµένως, ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου αποσυνδέεται από 

την εφαρµογή της αρχής του δεδουλευµένου σχετικά µε την αναγνώριση 

των πωλήσεων. ∆ηλαδή, η υποχρέωση αναγνώρισης των εσόδων είναι θέµα 

πραγµατικών περιστατικών σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης 

(π.χ. παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την 

έκδοση τιµολογίου η οποία µπορεί και να γίνεται σε µεταγενέστερο χρόνο. 

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων 

(απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα). Τέλος, γίνεται σαφές ότι το 

τιµολόγιο φέρει την ηµεροµηνία στην οποία εκδόθηκε.  
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Οι προθεσµίες έκδοσης τιµολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών καθορίζονται ως εξής :  

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιµολόγιο 

εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης 

ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

β) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής 

έργου, το τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την 

περίοδο στην οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται απαιτητό για τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει 

ολοκληρωθεί. 

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση 

του δικαιώµατος αυτού. 

δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου, το συγκεντρωτικό 

τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από 

το µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό 

τιµολόγιο. 

ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το ∆ηµόσιο ή 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το 

τέλος της ετήσιας 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 της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.  

 

Ακολούθως, κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν διευκρινίσεις για την 

πληρέστερη κατανόηση των χρονικών ορίων έκδοσης των τιµολογίων κατά 

περίπτωση όπως αυτές ορίζονται από τον ισχύοντα νόµο, καθώς και να 

διαπιστωθούν οι όποιες διαφορές έχουν επέλθει σχετικά µε το θέµα αυτό 

συγκριτικά µε τον Κ.Φ.Α.Σ.  

 

Περίπτωση (α) : Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, 

ακολουθείται η γενική αρχή η οποία είναι ότι τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο 

µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής 

αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.  

Εν αντιθέσει, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., αν είχε εκδοθεί δελτίο 

αποστολής, τότε το τιµολόγιο εκδιδόταν το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την 

παράδοση ή τη αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντα µέσα στην 

ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων. Εξαίρεση αποτελούσε η 

περίπτωση έκδοσης τιµολογίου στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, όπου 

ο νόµος επέτρεπε την έκδοση του τιµολογίου µέχρι και την εικοστή µέρα του 

επόµενου µήνα, µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της 

διαχειριστικής περιόδου.  Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, το τιµολόγιο 
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εκδιδόταν µε την ολοκλήρωσή της. Για την πληρέστερη κατανόηση της 

ανωτέρω θέσης, τόσο για τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. όσο και για αυτές του 

Κ.Φ.Α.Σ, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγµα :  

 

Παράδειγµα : Χρόνος έκδοσης τιµολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών 

 

Για µια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεµβρίου 20Χ1 και µία 

παροχή υπηρεσίας στις 28 Νοεµβρίου 20Χ1, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 

τα αντίστοιχα τιµολόγια, πρέπει να εκδοθούν µέχρι και την 15 ∆εκεµβρίου 

20Χ1, φέροντας την ηµεροµηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 ∆εκεµβρίου ή 15 

∆εκεµβρίου 20Χ1). Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., τα αντίστοιχα τιµολόγια έπρεπε 

να εκδοθούν µέχρι τις 4 ∆εκεµβρίου 20Χ1 για την πώληση/παράδοση αγαθών 

και µε την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 

Οµοίως, για παροχή υπηρεσίας στις 3 ∆εκεµβρίου 20Χ1 και µια 

πώληση/παράδοση αγαθών στις 23 ∆εκεµβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιµολόγια 

πρέπει να εκδοθούν µέχρι και την 15 Ιανουαρίου 20Χ2, φέροντας την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 20Χ2. 

Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., για την παροχή υπηρεσίας το τιµολόγιο θα 

εκδιδόταν µε την ολοκλήρωσή της ενώ για την πώληση αγαθών θα εκδιδόταν 

µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 20Χ2, µε ηµεροµηνία έκδοσης την 31η ∆εκεµβρίου. 

 

Περίπτωση (β) : Στην περίπτωση της συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, 

υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, επισηµαίνεται ότι ρυθµίζεται ο χρόνος 

έκδοσης του τιµολογίου έτσι ώστε το τιµολόγιο να εκδίδεται µέχρι τη 15η 

ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία µέρος της 

σχετικής αµοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 

έχουν παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Στην 

περίπτωση όπου η συνεχιζόµενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή η 

κατασκευή έργου ξεκίνησε στην προηγούµενη διαχειριστική περίοδο και 

συνεχίστηκε στην επόµενη δεν αλλάζει το σκεπτικό της έκδοσης τιµολογίου. 

Προκειµένου να καθοριστεί η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για 

συνεχιζόµενη υπηρεσία ( π.χ. διδασκαλία ξένων γλωσσών, τήρηση βιβλίων 

µιας επιχείρησης από τον φοροτέχνη-λογιστή ), αυτό που πρέπει να 

προσεχθεί, είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύµβασης ή της συνήθους 

επιχειρηµατικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωµή για το 

µέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει 

παράξει. Οµοίως στον Κ.Φ.Α.Σ., σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής 

υπηρεσιών, το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδιδόταν όταν µέρος της 

αµοιβής ήταν απαιτητό και πάντα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, χωρίς 

ωστόσο να ορίζεται χρονικό περιθώριο για την έκδοση του.  
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Παράδειγµα : Χρόνος έκδοσης τιµολογίου για συνεχιζόµενη υπηρεσία 

 

Επιχείρηση επαγγελµατικής εκπαίδευσης συµφώνησε µε άλλη 

οντότητα να αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού για το διάστηµα 1η 

Σεπτεµβρίου 20Χ5 έως 30η Ιουνίου 20Χ6 µε αµοιβή 10.000 ευρώ. Εάν έχει 

συµφωνηθεί η πληρωµή να γίνει µε την ολοκλήρωση της παροχής της 

υπηρεσίας (30η Ιουνίου), το τιµολόγιο πρέπει να εκδοθεί µέχρι 15 Ιουλίου 

20Χ6, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, µε 

βάση την αρχή του δουλευµένου η επιχείρηση επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εσόδου που αφορά το 20Χ5, 

ανεξάρτητα από την µη υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου. Το ίδιο ισχύει και για 

το αντισυµβαλλόµενο µέρος που οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του 

εξόδου του 20Χ5. Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ. όµως, µέρος της αµοιβής θα 

καθίστατο απαιτητό και θα εκδιδόταν και το αντίστοιχο τιµολόγιο µέχρι και τις 

31 ∆εκεµβρίου 20Χ5, όπου και έκλεινε η διαχειριστική περίοδος του 20Χ5. Το 

δεύτερο και τελευταίο τιµολόγιο θα εκδιδόταν µε την ολοκλήρωση της 

παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 20Χ6, για την οφειλόµενη 

αµοιβή. 

Εάν όµως έχει συµφωνηθεί και καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, 

π.χ. 2.000 ευρώ κάθε δίµηνο, το σχετικό τιµολόγιο για το πρώτο δίµηνο 

(Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 20Χ5) θα εκδοθεί µέχρι 15 Νοεµβρίου 20Χ5 µε 

ποσό 2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρωθεί η συνεχιζόµενη 

παροχή υπηρεσίας ή το έργο, το τιµολόγιο πρέπει να εκδίδεται το πολύ µέχρι 

την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα που ολοκληρώθηκε η παροχή 

της υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., τιµολόγιο θα εκδιδόταν στο τέλος  

κάθε διµήνου, µε την επιφύλαξη της έκδοσης του και στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η ηµεροµηνία 

έκδοσης του τιµολογίου κατά την λήξη του δεύτερου διµήνου, συµπίπτει  µε 

την λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Εποµένως, οι ηµεροµηνίες που θα 

εκδιδόταν το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα ήταν οι εξής : 31.10.20Χ5, 

31.12.20Χ5, 28.2.20Χ6, 30.4.20Χ6, 30.6.20Χ6. 

 

Στην περίπτωση συνεχιζόµενων πωλήσεων αγαθών µέσω δικτύου 

συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, φυσικού αερίου 

κ.λπ.) ισχύει ότι και παραπάνω. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη διάταξη, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου από 20 

Ιανουαρίου 20Χ5 έως 20 Μαρτίου του 20Χ5, το παραστατικό πώλησης (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση «Λογαριασµός» κατά την καθιερωµένη ονοµασία) 

θα εκδοθεί έως την 15η  Απριλίου 20Χ5. 

Επιπλέον, υπογραµµίζεται ότι σε περίπτωση κατασκευής έργου όπου 

λαµβάνεται προκαταβολή πριν το έργο ξεκινήσει, δεν εκδίδεται τιµολόγιο. Για 
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τεκµηρίωση της είσπραξης µια απλή «Απόδειξη είσπραξης» είναι αρκετή και 

στην πορεία εκδίδεται το τιµολόγιο, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

 

Περίπτωση (γ) : Στην περίπτωση πώλησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας 

(χονδρική πώληση), συµπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις συνδροµητών-

ληπτών υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται από την Ε∆ΥΟ ΠΟΛ 1003/2014. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδροµής, 

από ινστιτούτα αισθητικής, γυµναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ.. 

Επισηµαίνεται ότι παρόµοιες ήταν οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για την έκδοση 

τιµολογίου σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας. 

 

Περίπτωση (δ) : Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου 

διευκρινίζεται ότι εάν οι διαφορετικές (επαναλαµβανόµενες) παραδόσεις 

(πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών πραγµατοποιηθούν εντός δύο διαφορετικών 

ηµερολογιακών µηνών, οι παραδόσεις κάθε µήνα υπόκεινται σε ξεχωριστή 

τιµολόγηση, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Στον Κ.Φ.Α.Σ., όπως έχει 

προαναφερθεί, το τιµολόγιο που αφορούσε επαναλαµβανόµενες πωλήσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών, σε συχνά χρονικά διαστήµατα, στον ίδιο 

µήνα και στον ίδιο πελάτη, εκδιδόταν την τελευταία ηµέρα του µήνα που 

γίνονταν οι συναλλαγές.   

 

Παράδειγµα : Χρόνος έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου 

 

Επιχείρηση πραγµατοποίησε παραδόσεις αγαθών το διάστηµα 7 

Ιανουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου 20Χ5. Έτσι στην περίπτωση αυτή οι 

παραδόσεις του Ιανουαρίου θα τιµολογηθούν µέχρι 15 Φεβρουαρίου και οι 

παραδόσεις του Φεβρουαρίου µέχρι 15 Μαρτίου, σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

νόµο. Για την ίδια περίπτωση, οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. προέβλεπαν την 

έκδοση τιµολογίου, στις 31 Ιανουαρίου 20Χ5 για τις πωλήσεις του Ιανουαρίου 

και 28 Φεβρουαρίου 20Χ5 για τις πωλήσεις του Φεβρουαρίου.  

 

Περίπτωση (ε) : Στην περίπτωση όπου η οντότητα συναλλάσσεται µε το 

∆ηµόσιο ή µε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, διαφοροποιούνται οι 

προθεσµίες έκδοσης τιµολογίου, λόγω των ειδικών διαδικασιών που 

ακολουθούνται στις προµήθειες του δηµοσίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι το 

τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το τέλος της ετήσιας 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 της 

συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. Η περίπτωση αφορά 

συναλλαγές που στην πρακτική των δηµοσίων προµηθειών προβλέπεται η 

διαδικασία της «οριστικοποίησης» της πώλησης από τις αρµόδιες αρχές. 
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Ακριβώς ίδιες διατάξεις σχετικά µε το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου, για 

πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο, προβλέπονταν και στον Κ.Φ.Α.Σ.  

 

Τέλος, µια ακόµη διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι για τις 

ενδοκοινοτικές πωλήσεις, ενώ στον ισχύοντα νόµο δεν προβλέπεται 

διαφορετικός χρόνος έκδοσης και αντιµετωπίζονται όπως οι πωλήσεις προς 

το εσωτερικό της χώρας, ο Κ.Φ.Α.Σ. προέβλεπε διαφορετικά χρονικά 

περιθώρια. Συγκεκριµένα, όριζε ότι το τιµολόγιο εκδιδόταν το αργότερο µέχρι 

την 15η µέρα του επόµενου µήνα από το µήνα της πώλησης. 

 

ix. Χρόνος έκδοσης πιστωτικού τιµολογίου 

 

Για το πιστωτικό τιµολόγιο, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες 

διατάξεις ο χρόνος έκδοσης του. Ωστόσο, ισχύουν κατ' αναλογία τα 

αναφερόµενα στο χρόνο έκδοσης του τιµολογίου και ειδικότερα : 

 

α) επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που γεννάται η 

υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης. 

β) στις επιστροφές πωληθέντων αγαθών, το τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι την 15η 

ηµέρα του επόµενου µήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφοµένων 

αγαθών. 

γ) για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το 

περιεχόµενο γενικά του αρχικού τιµολογίου, το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται 

µε τη διαπίστωση των διαφόρων (θέµα πραγµατικό). 

 

Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όσον αφορά τις περιπτώσεις α) και γ) δεν 

προέβλεπαν κάτι διαφορετικό. Όµως, για την περίπτωση β) (επιστροφές 

πωληθέντων αγαθών) όριζαν ότι το πιστωτικό τιµολόγιο εκδιδόταν εντός 1 

µηνός από την παραλαβή των επιστραφέντων αγαθών και πάντα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο. 

 

x. Χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης αµοιβών 

Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, µεσίτες 

ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύµβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

ασφαλιστικούς πράκτορες και µεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες 

που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ιπποδροµιακού στοιχήµατος και 

συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, 

το σχετικό τιµολόγιο (εκκαθάριση αµοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόµενη 

παροχή υπηρεσιών η οποία µάλιστα απαλλάσσεται από ΦΠΑ, δύναται να 

εκδίδεται µέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των 
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συµβαλλοµένων. Αξίζει να σηµειώσει κανείς ότι ο λήπτης της υπηρεσίας 

δύναται να εκδίδει ο ίδιος το τιµολόγιο αυτό (εκκαθάριση αµοιβών), µέσω της 

διαδικασίας της αυτοτιµολόγησης. Αναφορικά µε το Κ.Φ.Α.Σ., για τις ίδιες 

υπηρεσίες, το σχετικό τιµολόγιο (εκκαθάριση αµοιβών) µπορούσε να εκδοθεί 

µέχρι το τέλος του 2ου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. 

 

IV. Ηλεκτρονικό Τιµολόγιο 

Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε δύο µορφές, την έντυπη και την 

ηλεκτρονική µορφή. Ως ηλεκτρονικό τιµολόγιο καλείται οποιοδήποτε 

τιµολόγιο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούντα από τον 

παρόντα νόµο και µε την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί και ληφθεί σε 

ηλεκτρονική µορφή, συµπεριλαµβανοµένου του στοιχείου λιανικής πώλησης. 

Το τιµολόγιο απαιτείται να έχει εκδοθεί και να έχει ληφθεί µε ένα οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό µορφότυπο, σύµφωνα µε το νόµο. Οι υποκείµενες οντότητες είναι 

αυτές που καθορίζουν ποιο µορφότυπο θα χρησιµοποιηθεί. Κάποιοι από τους 

µορφότυπους είναι τιµολόγια ως δοµηµένα µηνύµατα (όπως ΧΜL ), µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε συνηµµένο αρχείο PDF (Portable Document 

Format) ή µια τηλεοµοιοτυπία που λαµβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε 

έντυπη µορφή (µε δεδοµένο ότι απαιτείται έκδοση και λήψη σε ηλεκτρονική 

µορφή). Επίσης, ο νόµος επιτρέπει την αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών 

τιµολογίων σε έναν µορφότυπο και τη µετατροπή τους σε άλλον µορφότυπο 

στη συνέχεια. 

Ακόµη, διευκρινίζεται ότι δεν θεωρούνται όλα τα τιµολόγια που 

δηµιουργούνται σε ηλεκτρονική µορφή ως «ηλεκτρονικά τιµολόγια». 

Παραδείγµατος χάρη, τα τιµολόγια που δηµιουργούνται µέσω λογιστικού 

λογισµικού ή µέσω λογισµικού επεξεργασίας κειµένου και στη συνέχεια 

αποστέλλονται και λαµβάνονται σε έντυπη µορφή δεν είναι ηλεκτρονικά 

τιµολόγια. Αν όµως το τιµολόγιο δηµιουργηθεί σε έντυπη µορφή και στη 

συνέχεια σαρωθεί, ώστε να µπορεί να αποσταλεί και να ληφθεί µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τότε µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως 

ηλεκτρονικό τιµολόγιο. 

Επιπλέον  υπογραµµίζεται ότι ένα τιµολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι 

εκδόθηκε όταν ο προµηθευτής ή ένα τρίτο µέρος που ενεργεί εκ µέρους του ή 

ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιµολόγησης, διαθέτει το τιµολόγιο ούτως 

ώστε να µπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι 

το ηλεκτρονικό τιµολόγιο µεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, 

παραδείγµατος χάριν µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ενός 

ασφαλούς συνδέσµου, ή έµµεσα µέσω ενός ή περισσότερων παρόχων 

υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιµο για τον πελάτη µέσω 

διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης µεθόδου. 
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Είναι σαφές ότι για να χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο, 

βασική προϋπόθεση είναι να το αποδεχτεί ο λήπτης των τιµολογούµενων 

αγαθών ή υπηρεσιών.  Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να επισηµανθεί ότι η 

αποδοχή δύναται  να γίνει µε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, 

µπορεί να είναι επίσηµη ή ανεπίσηµη, ή να γίνεται µε σιωπηρή συµφωνία, για 

παράδειγµα µέσω της επεξεργασίας ή πληρωµής του παραληφθέντος 

τιµολογίου. 

Τέλος, σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο που αποκτά αγαθά ή 

λαµβάνει υπηρεσίες, λάβει ή έχει στη διάθεσή του πλήθος ηλεκτρονικών 

τιµολογίων,  οι ενδείξεις που επαναλαµβάνονται στα διάφορα τιµολόγια είναι 

δυνατόν να παρατίθενται µόνο µια φορά, µε προϋπόθεση όµως να είναι 

δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου. 

Αναφορικά µε τις διατάξεις σχετικά µε το ηλεκτρονικό τιµολόγιο στον 

Κ.Φ.Α.Σ., παρατηρείται πλήρης ταύτιση µε τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ισχύοντος νόµου. Μάλιστα σήµερα, για το ηλεκτρονικό τιµολόγιο αφιερώνεται 

ξεχωριστό άρθρο (Άρθρο 14), ενώ στον Κ.Φ.Α.Σ. το σύνολο των διατάξεων 

καλυπτόταν από µία και µόνο παράγραφο (Άρθρο 2 παρ. 5). 

 

V. Αυθεντικότητα Τιµολογίου 

 

Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και 

η αναγνωσιµότητα του τιµολογίου που λαµβάνεται ή εκδίδεται από την 

οντότητα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της 

έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του. Σε αυτό το σηµείο 

κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµιστούν οι έννοιες  «αυθεντικότητα της 

προέλευσης τιµολογίου» και «ακεραιότητα του περιεχοµένου τιµολογίου»  

όπως αυτές αναφέρθηκαν στην αρχή αυτής της ενότητας, καθώς επίσης και 

να εισαχθεί η ερµηνεία της έννοιας  «αναγνωσιµότητα του τιµολογίου». 

 

Αυθεντικότητα προέλευσης τιµολογίου (authenticity of origin): Η 

διασφάλιση της ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. 

Ακεραιότητα περιεχοµένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με 

τον όρο «ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο ενός 

λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιµολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση µε ό,τι 

απαιτείται από τον παρόντα νόµο ή µε ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του. 

Αναγνωσιµότητα τιµολογίου : Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση 

αναγνωσιµότητας του τιµολογίου, η εµπλεκόµενη οντότητα πρέπει να 

διασφαλίζει µε οιονδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο ότι, για το χρονικό διάστηµα 

από την έκδοση µέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόµενο του 

τιµολογίου είναι σε µορφή που µπορεί να διαβαστεί από άνθρωπο χωρίς να 

απαιτείται υπερβολική διερεύνηση ή ερµηνεία. Για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια η 

προϋπόθεση αυτή πληρείται εφόσον, όταν ζητηθούν και µε κατάλληλη 
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διαδικασία µετατροπής, µπορούν σε εύλογο χρόνο να παρουσιασθούν σε 

µορφή που µπορεί να διαβαστεί είτε σε οθόνη είτε µέσω εκτύπωσης. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση ότι οι πληροφορίες 

µεταξύ του αρχικού ηλεκτρονικού αρχείου και του στοιχείου που 

παρουσιάζεται σε µορφή που µπορεί να διαβαστεί, δεν έχουν τροποποιηθεί. 

Η αναγνωσιµότητα θεωρείται ότι εξασφαλίζεται, όταν κατάλληλος και 

αξιόπιστος µηχανισµός πρόσβασης του ηλεκτρονικού µορφότυπου, είναι 

διαθέσιµος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης. 

 

Κάθε οντότητα, εκδότης ή λήπτης του τιµολογίου, οφείλει να εφαρµόζει 

τα κατάλληλα στις περιστάσεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της 

προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας 

του τιµολογίου, είτε αυτό είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό 

µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας 

δηµιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που 

συνδέουν κάθε τιµολόγιο µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών, και αντίστροφα. 

Τονίζεται ότι ο εκδότης του τιµολογίου υποχρεούται να διασφαλίζει την 

αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχοµένου και την 

αναγνωσιµότητα του τιµολογίου, ανεξάρτητα από το αν υποχρεούται και ο 

λήπτης στη διασφάλισή τους. Εντούτοις, µπορούν, κατόπιν συνεννόησης, να 

πραγµατοποιήσουν κοινές ενέργειες, προκειµένου να υπάρχει η απαιτούµενη 

διασφάλιση. Τέτοιες ενέργειες είναι : η χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας, 

π.χ. η EDI (Electronic Data Interchange) ή οι προηγµένες ηλεκτρονικές 

υπογραφές. Στην επόµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά στις συγκεκριµένες ενέργειες. 

 

 Εν συνεχεία, παρατίθενται ενδεικτικοί τρόποι διασφάλισης της 

αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχοµένου του 

ηλεκτρονικού τιµολογίου και είναι οι εξής:  

1) Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δηµιουργηθεί από 

έναν µηχανισµό δηµιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και 

στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριµένου φορέα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125). 

2) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 

(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία 

σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών 

που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των 

δεδοµένων. 
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3) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων µέσω ενός παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 

σύµφωνα µε το ν. 3862/2010. 

4)  Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών. 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω τρόποι διασφάλισης της 

αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχοµένου του 

ηλεκτρονικού τιµολογίου ισχύουν αναλογικά και για τις συναλλαγές µε ιδιώτες, 

για τις οποίες είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αντίτυπα των 

φορολογικών στοιχείων που προορίζονται για αυτούς, µε προϋπόθεση ότι οι 

ιδιώτες θα αποδεχτούν τον τρόπο αποστολής, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό 

τρόπο. 

Παρόµοιες ήταν οι διατάξεις στον Κ.Φ.Α.Σ. σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση 

της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και 

της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου, αλλά σε µικρότερο βαθµό ανάλυσης και 

όχι µε τόσες διευκρινίσεις. 

 

VI. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης 

 

i. Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.)  

Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί 

έκδοσης τιµολογίου, µπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης 

(απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), το οποίο 

παραδίδεται , αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. Το στοιχείο 

λιανικής πώλησης µπορεί να φέρει ονοµασία - τίτλο ανάλογα µε τις 

επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νοµοθεσίας. 

Ενδεικτικά δύναται να φέρει την  ονοµασία «Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», 

«Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και 

«Απόδειξη λιανικών συναλλαγών».  

Επίσης, κάθε άλλο έγγραφο που περιλαµβάνει τα δεδοµένα του 

στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπό του παραδίδεται στον πελάτη, 

εξοµοιώνεται µε στοιχείο λιανικής πώλησης. Τέτοια έγγραφα για παράδειγµα 

µπορεί να είναι συµβόλαια µεταβίβασης αγαθών, λογαριασµοί, εισιτήρια, 

τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συµβόλαια, κ.λπ..  

∆ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά την είσπραξη αµοιβών από τους 

συµβολαιογράφους, δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής, 

εφόσον η αµοιβή τους αναγράφεται στο σχετικό συµβόλαιο, το οποίο στην 

περίπτωση αυτή εξοµοιώνεται µε στοιχείο λιανικής. Το ίδιο ισχύει αναλογικά 

και µε τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο υπόχρεο.  
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Παρόµοιες διατάξεις ίσχυαν και στον Κ.Φ.Α.Σ. περί εξοµοιούµενων 

εγγράφων µε αποδείξεις λιανικής πώλησης, όµως εκείνες αναφέρονταν σε 

ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, δεν χρειαζόταν να εκδοθεί απόδειξη στις 

περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 16 του άρθρου 6, όπου τα εκδιδόµενα 

έγγραφα περιελάµβαναν τις  ενδείξεις που απαραίτητα έφεραν οι αποδείξεις  

λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης, δεν χρειαζόταν να 

εκδοθεί απόδειξη λιανικής για πωλήσεις εφηµερίδων, περιοδικών κ.λπ., διότι 

οι πωλήσεις αυτές παρακολουθούνταν µε τις κάθε φορά εκκαθαρίσεις. Τέλος, 

όπως και µε τον ισχύοντα νόµο, έτσι και στον Κ.Φ.Α.Σ., δεν απαιτούνταν η 

έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την αµοιβή των συµβολαιογράφων, 

εφόσον αυτή αναγραφόταν στο σχετικό συµβόλαιο. 

 

ii. Περιεχόµενο Α.Λ.Π. 

Οι ενδείξεις (τα δεδοµένα) που φέρει υποχρεωτικά το στοιχείο λιανικής 

πώλησης είναι οι ακόλουθες : 

 

α) Η ηµεροµηνία έκδοσης. 

β) Ο αύξων αριθµός των στοιχείων, ο οποίος τα χαρακτηρίζει µε µοναδικό 

τρόπο. 

γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο 

πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των 

υπηρεσιών. 

δ) Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 

υπηρεσιών. 

ε) Το  συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται και την µικτή αξία πώλησης που 

αυτός αφορά. 

 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών  

στον Κ.Φ.Α.Σ., ανάλογες ρυθµίσεις ορίζονταν µε αυτές του παρόντος νόµου, 

µε την διαφορά ότι δεν προβλεπόταν αρίθµηση των στοιχείων κατά αύξοντα 

αριθµό, ώστε να χαρακτηριστούν µε µοναδικό τρόπο. 

Επιπροσθέτως, για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης ορισµένων 

συναλλαγών, διευκρινίζεται ότι µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η 

αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισµένων 

κατηγοριών αγαθών ή υπηρεσιών, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, όπως διατυπώνεται από την ΑΥΟ ΠΟΛ. 

1002/31.12.2014 η οποία δηµοσιεύθηκε µε το ΦΕΚ Β' 3/05-01-2015, στα 

εκδιδόµενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιµου 

ύδατος µέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύµατος και παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το 

ονοµατεπώνυµο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθµός φορολογικού 
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µητρώου ή ο αριθµός της αστυνοµικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθµού 

φορολογικού µητρώου. Ακριβώς όµοιες περιπτώσεις,  κατά τις οποίες 

υπάρχει υποχρέωση αναγραφής πρόσθετων ενδείξεων, υπήρχαν και στον 

Κ.Φ.Α.Σ.  στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7. 

 

iii. Πιστωτικό στοιχείο λιανικών συναλλαγών 

 

Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό 

στοιχείο λιανικών συναλλαγών. Τονίζεται ότι το εν λόγω στοιχείο δύναται να 

εκδίδεται για κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης (εµπορεύµατα, προϊόντα, 

υπηρεσίες). Επίσης, καθιερώνεται στην παρούσα διάταξη και η υποχρέωση 

τήρησης αρχείου από τον πωλητή για κάθε εκδιδόµενο πιστωτικό στοιχείο 

λιανικής πώλησης αξίας άνω των 50 ευρώ. Στο αρχείο αυτό καταχωρείται το 

ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη. Αντί της τήρησης ιδιαίτερου 

αρχείου επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, επισηµαίνεται ότι ο πωλητής 

δύναται να αναγράφει τις πληροφορίες αυτές στα εκδιδόµενα πιστωτικά 

στοιχεία. 

Όσον αφορά τον Κ.Φ.Α.Σ., αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι επιστροφές και 

οι εκπτώσεις, επί λιανικών πωλήσεων αντιµετωπιζόταν ως εξής : 

1) Σε περίπτωση έκπτωσης, µετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που 

αφορούσε διαρκή καταναλωτικά αγαθά (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, 

µουσικά όργανα κ.λπ.), των οποίων η αρχική τιµή είχε επιβαρυνθεί λόγω 

διακανονισµού ή σε περίπτωση αγαθών που µεταγενέστερα 

αποδεικνύονταν ελαττωµατικά και ο πελάτης συµφωνούσε σε παροχή 

έκπτωσης, εκδιδόταν απόδειξη επιστροφής στην οποία αναγραφόταν το 

ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, 

καθώς επίσης και ο Α/Α της σχετικής απόδειξης λιανικής πώλησης. 

2) Σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών και πλήρους 

αποζηµιώσεως του πελάτη, εκδιδόταν επίσης απόδειξη επιστροφής. 

Ωστόσο, εάν το επιστρεφόµενο ποσό ξεπερνούσε τα 30 ευρώ, τότε στην 

απόδειξη επιστροφής αναγραφόταν το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση 

του πελάτη. 

 

iv. ∆ιασφάλιση έκδοσης Α.Λ.Π. 

 

Βασική ευθύνη κάθε οντότητας, η οποία πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε 

ιδιώτες καταναλωτές, είναι να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής 

πώλησης, ή εναλλακτικά τιµολόγιο, για κάθε πώληση που πραγµατοποιείται. 

Έτσι, για την οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή υπηρεσίας, υπόχρεος έκδοσης 

του σχετικού παραστατικού πώλησης είναι η οντότητα. Ωστόσο, εναλλακτικά, 

η οντότητα µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την έκδοση 

παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για λογαριασµό της.  
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Προσοχή : Στις περιπτώσεις ανάθεσης σε τρίτο, η οντότητα δεν 

απαλλάσσεται από τη σχετική ευθύνη για την έκδοση αποδείξεων αλλά και 

κάθε ευθύνη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, το τρίτο πρόσωπο 

που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης για λογαριασµό της οντότητας, οφείλει 

να αποστέλλει εγκαίρως στην οντότητα τα εκδιδόµενα στοιχεία λιανικής 

πώλησης ή κατ’ ελάχιστο όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν 

τις πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό της οντότητας λιανικές συναλλαγές. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα ανάθεσης 

έκδοσης παραστατικών λιανικής σε τρίτο παρέχεται ανεξαιρέτως, χωρίς 

κανένα περιορισµό για το είδος της λιανικής πώλησης. Αντιθέτως, η 

δυνατότητα αυτή στον Κ.Φ.Α.Σ. περιοριζόταν αποκλειστικά στην έκδοση 

εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και στην έκδοση εισιτηρίων µεταφοράς 

προσώπων. 

 

v. Τρόπος έκδοσης της Α.Λ.Π. 

 

Γενικεύοντας ως προς τον τρόπο έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης, τονίζεται ότι µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, µε τη 

χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών, µε τη χρήση παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης, καθώς και µε χειρόγραφο τρόπο ή άλλο 

τεχνικό µέσο. Ειδικότερα : 

 

A. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή 

τιµολογίων) γίνεται µε τη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών 

(Φ.Η.Μ ) που προβλέπει  ο νόµος 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόµου. Συγκεκριµένα, η έκδοση των στοιχείων για τις λιανικές 

πωλήσεις γίνεται µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής µηχανής ή µε σήµανση 

από φορολογικό µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική 

∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων), όταν τα στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά. 

          Σηµειώνεται ότι εάν για τη λιανική πώληση εκδίδεται τιµολόγιο, το 

τιµολόγιο αυτό εκδίδεται µηχανογραφικά µε σήµανση από φορολογικό 

µηχανισµό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού 

µηχανισµού. Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο εκδίδεται µε οποιονδήποτε 

τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε µηχανογραφικά, χωρίς σήµανση από φορολογικό 

µηχανισµό.  

          Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  δύναται να 

καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα πληροφοριακά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, 

σύµφωνα µε τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των εκδιδόµενων στοιχείων 

λιανικής πώλησης.  
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          Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι  µετά από µια 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, θεσµοθετήθηκαν µε τις ΠΟΛ.1220 και 

ΠΟΛ.1221 τον ∆εκέµβριο 2012, πολύ αυστηρές για την ασφάλεια τους 

τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι να εκδοθεί νέα 

απόφαση. Υπενθυµίζεται ότι αναφέρονται η µεν πρώτη στην «Κωδικοποίηση 

–συµπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών 

µηχανισµών και συστηµάτων» και η δεύτερη στην «Αναβάθµιση λογισµικών 

υποστήριξης των Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.». 

 

 

B. Εκτός από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισµών για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης, εισάγεται η 

δυνατότητα οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία µε τη χρήση υπηρεσιών 

παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Ως 

«πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης» 

νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη 

οντότητα), εκδίδει µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, στοιχεία λιανικής πώλησης για 

λογαριασµό της υπόχρεης οντότητας. Επιπλέον, ο πάροχος µπορεί, κατόπιν 

συµφωνίας µε την υπόχρεη οντότητα, να αναλάβει και την αρχειοθέτηση και 

διαφύλαξη των στοιχείων λιανικής πώλησης για λογαριασµό της οντότητας. 

Τονίζεται στο σηµείο αυτό ότι η φύλαξη των στοιχείων λιανικής από τρίτο, δεν 

απαλλάσσει την οντότητα από την σχετική ευθύνη σύµφωνα µε τον παρόντα 

νόµο και τη φορολογική νοµοθεσία (σχετικές οι διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 12 του Ν.4174/2013). 

 

Γ.         Τέλος, ορισµένες κατηγορίες οντοτήτων έχουν την δυνατότητα να 

εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο 

τεχνικό µέσο, καθώς µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 

απαλλάσσονται από την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από 

φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς. Συγκεκριµένα, µε την ΑΥΟ ΠΟΛ 

1002/31.12.2014 ορίζονται οι κατηγορίες οντοτήτων, οι οποίες, ανεξάρτητα 

από το µέγεθός τους, δύνανται να µη χρησιµοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό 

µηχανισµό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και είναι οι 

εξής : 

 

α) Ο εκµεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου διαµονής ή 

φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθµού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, 

καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,  

β) Ο εκµεταλλευτής χώρων στάθµευσης, 
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γ) Ο εκµεταλλευτής θεαµάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, 

ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση µεταφοράς προσώπων γενικά, µε 

εξαίρεση τον εκµεταλλευτή ΤΑΞΙ,  

δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούµενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή 

ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύµατα και υφασµάτινα είδη, γενικώς, καθώς 

και ο εκµεταλλευτής ιαµατικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,  

ε) Οι ασκούντες το επάγγελµα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, 

ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, άµισθου 

υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, 

τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, 

σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, µεταφραστή, 

καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 

χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή µουσουργού, 

καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 

σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 

προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή 

φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, 

εµπειρογνώµονα, οµοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, 

ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, 

διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή,  

στ) Ο εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή αλευροµύλου 

για τις δικαιούµενες αµοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,  

 ζ) Οι ασχολούµενοι µε την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, 

ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται µε οικοδοµικές 

εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων µνηµείων 

(µαρµαρογλυφείων),  

η) Οι διατηρούντες κτηµατοµεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο 

συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εµπιστευτικών εργασιών, γραφείο 

ευρέσεως εργασίας,  

θ) Η επιχείρηση ηµερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη 

συνδροµών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και 

µοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασµών πολυκατοικιών, 

καθαρισµού και απολύµανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης 

ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση 

µεταφοράς αγαθών,  

ι) Το ∆ηµόσιο, οι ∆ήµοι και τα λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου για 

τα στοιχεία που εκδίδουν,  

ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύµατα και τα 

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που 

διενεργούν,  
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ιβ) Ο εκµεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχηµάτων και 

ο εκµεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου. 

    

Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ των 

προαναφερθέντων απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιµοποίησης 

φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού για την έκδοση των αποδείξεων 

λιανικών συναλλαγών µε την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόµενες αποδείξεις 

αναγράφουν και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι 

οντότητες της περίπτωσης β΄ εµπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή µε την 

προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόµενες αποδείξεις τον αριθµό 

κυκλοφορίας του οχήµατος του πελάτη.  

 

Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους των προαναφερθέντων 

περιπτώσεων, εκτός από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα για την οποία τους 

παρέχεται η δυνατότητα να µη χρησιµοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό 

µηχανισµό, διατηρούν µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση (κατάστηµα), από 

την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. 

ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή 

ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει 

υποχρέωση χρησιµοποίησης φορολογικού µηχανισµού (π.χ. ράπτης ή 

ράπτρια που πωλεί και έτοιµα ενδύµατα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να 

εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη 

δραστηριότητά τους αυτή, µε τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού 

µηχανισµού. 

Ακόµα, οι παρακάτω πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2γ’ του 

άρθρου 1 του ν. 4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης 

αποδείξεων λιανικών συναλλαγών µέσω φορολογικού ηλεκτρονικού 

µηχανισµού και υποχρεούνται να τις εκδώσουν µε χειρόγραφο τρόπο ή µε 

άλλο τεχνικό µέσο : 

  

α) Οι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή 

προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σηµεία µετά από άδεια 

των αρµόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδηµάτων καθώς και οι πωλητές 

κουλουριών, ψηµένων καλαµποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας 

ή άλλων αγαθών.  

β) Οι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το 

Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) µε εξαίρεση τους εκµεταλλευτές 

ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίµων και τους πωλητές πετρελαίου 

θέρµανσης.  
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γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή 

καταβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του ν. 2859/2000. 

 

Επίσης, µε την ίδια απόφαση (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1002/31.12.2014), ορίζονται 

και συγκεκριµένες περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών οι οποίες 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών 

(αποδείξεων) µέσω φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού και είναι οι εξής : 

 

α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού 

αερίου µέσω δικτύου, ύδατος πόσιµου µέσω δικτύου, 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 ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµοτικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

 β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της 

επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου, µε εξαίρεση τους πωλητές 

(αγρότες – µεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά 

µέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εµπορίου, 

 γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από 

οντότητες που χρησιµοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, 

 δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές 

διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδοµένα (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, 

ονοµατεπώνυµο πελάτη, κ.λπ.),  

ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, 

χειρουργικών εργαλείων (µίας χρήσης), τεχνητών µοσχευµάτων, προς 

ασθενείς µέσω θεραπευτηρίων. 

 

Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι για 

περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, παρέχεται η δυνατότητα οι οντότητες να 

εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό 

µέσο, χωρίς σήµανση από φορολογικό µηχανισµό και χωρίς να κάνουν χρήση 

των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης. Παραδείγµατος χάρη, σε περίπτωση που ένα εργοστάσιο πουλά 

λιανικά στους υπαλλήλους του, δεν απαιτείται να χρησιµοποιεί φορολογικό 

ηλεκτρονικό µηχανισµό. Αντίθετα, στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο 

λιανικής πώλησης, απαιτείται η χρησιµοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού 

µηχανισµού. 

Εν κατακλείδι, διευκρινίζεται ότι η οντότητα µπορεί να εκδίδει επίσης 

παραστατικά λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µηχανογραφικά 
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χωρίς σήµανση από φορολογικό µηχανισµό και χωρίς χρήση των υπηρεσιών  

του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

  

α) Σε περίπτωση διακοπής του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  

β) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της φορολογικής ταµειακής 

µηχανής ή του µηχανισµού Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. 

 

Στην περίπτωση αυτή η οντότητα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα 

µέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς επίσης και να προβαίνει σε όλες τις 

απαιτούµενες ενέργειες ώστε να αποτραπεί µελλοντική επανάληψη αυτού του 

προβλήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης στον Κ.Φ.Α.Σ., δεν προβλέπονταν ανάλογες διατάξεις καθώς αυτές 

ρυθµίζονταν µέσω του νόµου 1809/1988. Μάλιστα, στον εν λόγω νόµο 

γινόταν εκτενής αναφορά στον τρόπο έκδοσης στοιχείων λιανικών 

συναλλαγών καθώς και ανάλυση σε θέµατα όπως το περιεχόµενο των 

αποδείξεων Φ.Τ.Μ., την έννοια του ηµερησίου δελτίου «Ζ», τη χρήση της 

Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., τις εξαιρέσεις και απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων λιανικής 

µέσω Φορολογικών Μηχανισµών κ.λπ.  

Τονίζεται ότι, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του παρόντος 

νόµου, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2015 ο Ν.1809/1988, καθώς και 

κάθε σχετική διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία και αντικαθιστάτε 

πλήρως από τις διατάξεις του άρθρου 12. Επίσης, διευκρινίζεται µε την παρ. 1 

του άρθρου 40 του ισχύοντος νόµου ότι, ειδικά οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί 

µηχανισµοί του Ν.1809/1988 δύνανται να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, 

εκτός εάν εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που 

να προβλέπει ότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται.  

Τέλος, προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και οι σχετικές 

αποφάσεις 1220/2012, 1221/2012 του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε 

τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών 

µηχανισµών.  

 

vi. Χρόνος έκδοσης Α.Λ.Π. 

          Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιµολόγιο) εκδίδεται: 

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή της 

έναρξης της αποστολής.  
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Προσοχή : Όταν η παράδοση των πωλούµενων αγαθών γίνεται από τρίτο 

πρόσωπο, το στοιχείο λιανικής πώλησης µπορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα από την παράδοση. 

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής 

της  υπηρεσίας.  

γ) Σε περίπτωση απόκτηση δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την 

απόκτηση του δικαιώµατος αυτού. 

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, 

το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν µέρος της αµοιβής καθίσταται 

απαιτητό για το µέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και 

σε κάθε περίπτωση µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου. 

 

 

 

Ακολούθως, κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν διευκρινίσεις για την 

πληρέστερη κατανόηση των χρονικών ορίων έκδοσης των στοιχείων λιανικής 

πώλησης κατά περίπτωση όπως αυτές ορίζονται από τον ισχύοντα νόµο, 

καθώς και να διαπιστωθούν οι όποιες διαφορές έχουν επέλθει σχετικά µε το 

θέµα αυτό συγκριτικά µε τον Κ.Φ.Α.Σ.  

 

Περίπτωση (α) : Όπως στα Ε.Λ.Π., έτσι και στον Κ.Φ.Α.Σ., η απόδειξη 

λιανικής πώλησης εκδιδόταν κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής 

του αγαθού. Ωστόσο, παρατηρείται διαφορά στην περίπτωση κατά την οποία 

για την πώληση του αγαθού έχει εκδοθεί παραστατικό διακίνησης. 

Συγκεκριµένα, µε τον ισχύοντα νόµο, η έκδοση παραστατικού διακίνησης από 

τον πωλητή δεν µεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής 

πώλησης. Αντιθέτως, στον Κ.Φ.Α.Σ., όταν για την διακίνηση είχε εκδοθεί 

παραστατικό διακίνησης, η απόδειξη µπορούσε να εκδοθεί το αργότερο µέχρι 

την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία 

ηµέρα του µήνα αποστολής και πάντα στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Επίσης 

σε περίπτωση που η έκδοση της απόδειξης γινόταν µέσω Φ.Τ.Μ., δεν ίσχυε η 

15η ηµέρα του επόµενου µήνα αλλά η τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής. 

 

Περίπτωση (β) : Σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, σε περίπτωση παροχής 

υπηρεσιών, η απόδειξη εκδίδεται αυστηρά κατά την ολοκλήρωση της 

εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας. Ίδιες διατάξεις ίσχυαν και στον Κ.Φ.Α.Σ., 

µε εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από ελεύθερους 

επαγγελµατίες προς το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., όπου η απόδειξη εκδιδόταν 

όταν εισέπρατταν την αµοιβή τους, ανεξάρτητα από τον χρόνο που τα 

δικαιώµατά τους κατέστησαν απαιτητά. 
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Περίπτωση (γ) : Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης 

υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε µελλοντικό χρόνο για συγκεκριµένο ή 

µη χρονικό διάστηµα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται µε την απόκτηση του 

δικαιώµατος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (µετρητοίς, επιταγές, 

πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Τέτοιες περιπτώσεις είναι, µεταξύ άλλων, τα 

εισιτήρια θεαµάτων, τα εισιτήρια µεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός 

µπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή µε την έναρξη της παροχής της 

υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού µπορεί να τίθεται ως 

προϋπόθεση για να αποκτήσει και να µπορεί να ασκήσει ο πελάτης το 

δικαίωµα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισµένο ή µη χρονικό 

διάστηµα. Οµοίως και στον Κ.Φ.Α.Σ., για την ίδια περίπτωση, η έκδοση 

πραγµατοποιούνταν το αργότερο κατά τον χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της 

µεταφοράς. 

 

Περίπτωση (δ) : Για την περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή 

κατασκευής (τεχνικού) έργου (π.χ. διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων, 

συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.), 

καθώς και για την περίπτωση λιανικών πωλήσεων αγαθών σε συνεχή ροή 

(π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο κ.λπ.), διευκρινίζεται µέσω της Ε∆ΥΟ 

ΠΟΛ. 1003/2014 ότι ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 11 (χρόνος έκδοσης τιµολογίου) του παρόντος νόµου. Συνεπώς ως 

χρόνος έκδοσης της απόδειξης θεωρείται η 15η ηµέρα του επόµενου µήνα 

από την στιγµή κατά την οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται 

απαιτητό. Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., σε συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσίας, η 

έκδοση απόδειξης γινόταν κατά το χρόνο που µέρος της αµοιβής καθίστατο 

απαιτητό και πάντα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, χωρίς να υφίστατο το 

περιθώριο που προβλέπει ο σηµερινός νόµος. Επίσης,  στην περίπτωση 

κατασκευής έργου, η απόδειξη εκδιδόταν µε την ολοκλήρωση του έργου ή αν 

δεν ήταν ολοκληρωµένο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, εκδιδόταν 

απόδειξη µε το ποσό της αµοιβής που προβλεπόταν για το µέρος του έργου 

που είχε ολοκληρωθεί.  
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ΜΕΡΟΣ ∆ 

∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

I. Χρόνος διαφύλαξης λογιστικών αρχείων 

Σύµφωνα µε τον νόµο των Ε.Λ.Π., ορίζεται ότι τα λογιστικά αρχεία 

διαφυλάσσονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από : 

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. 

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νοµοθεσία. Για παράδειγµα τέτοια 

νοµοθεσία είναι το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.4174/2013 (ΚΦ∆), όπου 

καθορίζονται και ειδικές (άλλες) περιπτώσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων 

πέραν των 5 ετών. 

 

 Ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων, των λοιπών 

δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα 

στα οποία αποθηκεύονταν τα δεδοµένα των βιβλίων, για τα οποία δεν υπήρχε 

υποχρέωση εκτύπωσής τους στον Κ.Φ.Α.Σ., ρυθµιζόταν από τις σχετικές 

φορολογικές διατάξεις του νόµου 4174/2013, οι οποίες ήταν παρόµοιες µε τις 

αντίστοιχες του ισχύοντος νόµου. Συγκεκριµένα, τα ανωτέρω έπρεπε να 

διαφυλάσσονταν κατ’ ελάχιστον : 

α) για διάστηµα πέντε (5) ετών  

β) εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 26 του άρθρου 36 του 

Κ.Φ.∆., έως ότου παραγραφόταν το δικαίωµα έκδοσης από τη Φορολογική 

∆ιοίκηση πράξης προσδιορισµού του φόρου 

γ) έως ότου τελεσιδικούσε η απαίτηση της Φορολογικής ∆ιοίκησης σε 

συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβενόταν 

ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.  

 

 

                                                           
6
 Η περίοδος των 5 ετών παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις: 

α) εάν ο φορολογούµενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέµπτου έτους της 
προθεσµίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας, 
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί για τη 
διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξηµένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση, 
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθηµα ή µέσο, για περίοδο ενός έτους µετά την 
έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, 
και µόνο για το ζήτηµα, το οποίο αφορά. 
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II. Τόπος διαφύλαξης λογιστικών αρχείων 

Όσον αφορά τον τόπο τήρησης και διαφύλαξης των λογιστικών 

αρχείων, σηµειώνεται ότι δεν αναφέρεται ρητά κάτι σχετικό στις διατάξεις του 

ισχύοντος νόµου. Ωστόσο, στην παράγραφο 7.1.2 της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1003/2014 

διευκρινίζεται ότι αυτά µπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται 

οπουδήποτε, ακόµη και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, µε την 

προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά 

ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σηµειώνεται ότι άλλα νοµοθετήµατα δύναται 

να ρυθµίζουν µε διαφορετικό τρόπο το θέµα της διαφύλαξης των βιβλίων και 

των στοιχείων (σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

Ν.4174/2013). 

Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία 

τηρούνταν µαζί µε τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσής τους και τα λοιπά 

δικαιολογητικά των εγγραφών φυλάσσονταν στην επαγγελµατική 

εγκατάσταση της επιχείρησης µέχρι την προθεσµία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος της διαχειριστικής περιόδου που αφορούσαν και 

επιδεικνύονταν άµεσα στον έλεγχο όταν ζητούνταν. Ωστόσο, η επιχείρηση είχε 

τη δυνατότητα να έχει τα βιβλία και τα στοιχεία της σε οποιοδήποτε άλλο τόπο 

εκτός της επαγγελµατικής της εγκατάστασης, αρκεί να το γνωστοποιούσε 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε την προϋπόθεση ότι θα τα επιδείκνυε στην 

προθεσµία που οριζόταν από την αρµόδια φορολογική αρχή. Επίσης, η 

επιχείρηση µπορούσε να ενηµερώνει τα βιβλία της σε άλλο τόπο µε τα 

πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, αρκεί 

µετά την ενηµέρωσή τους να τα επέστρεφαν στην επαγγελµατική τους 

εγκατάσταση. Τέλος, 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, µπορούσαν να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο 

εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονταν στην προθεσµία 

που οριζόταν από την αρµόδια φορολογική αρχή. Επισηµαίνεται ακόµη ότι 

όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρισκόταν εκτός Ελλάδας, η επιχείρηση είχε την 

υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον 

τόπο αυτόν, καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου αυτού. 

 

III. Μορφή διαφύλαξης λογιστικών αρχείων 

 

Με την ισχύοντα νόµο ορίζεται ότι, τα λογιστικά αρχεία διαφυλάσσονται 

σε οποιαδήποτε µορφή, δηλαδή έντυπη ή ηλεκτρονική, µε την προϋπόθεση 

εµφάνισης, εκτύπωσης ή αναπαραγωγής των για διευκόλυνση του ελέγχου.  

∆ιευκρινίζεται ότι  για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, τα αρχεία που 

αρχικά δηµιουργούνται σε έντυπη µορφή, δύνανται να ψηφιοποιούνται και να 
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φυλάσσονται στην νέα τους µορφή, ακόµα και κατά την διάρκεια της εκάστοτε 

τρέχουσας περιόδου. 

Επιπροσθέτως, ο νόµος δίνει τη δυνατότητα  διαφύλαξης των 

τηρούµενων, εκδιδόµενων και λαµβανόµενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων 

και παραστατικών), κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική µορφή µετά το πέρας 

της 31ης  ∆εκεµβρίου 2014. Ωστόσο, συγκεκριµένα για τα παραστατικά, η 

δυνατότητα αυτή παρέχεται και για όσα εκδόθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 

2015.  

Παρόµοιες ήταν και οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όσον αφορά τη µορφή 

διαφύλαξης των στοιχείων, αλλά πιο αναλυτικές και λεπτοµερείς. 

Συγκεκριµένα, τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, εκτός των 

συνοδευτικών, µπορούσαν να διαφυλαχτούν σε µικροφίλµς ή σε ηλεκτρονική 

µορφή (οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) µε φωτογράφιση ή 

ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη και πρωτότυπα, µετά την υποβολή 

των περιοδικών δηλώσεων του φόρου προστιθέµενης αξίας ή των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο οριζόταν από τις 

σχετικές φορολογικές διατάξεις, εφόσον υπήρχε και σύστηµα αναζήτησης, 

εµφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των φορολογικών στοιχείων, µε 

την προϋπόθεση ότι ήταν στη διάθεση της αρµόδιας φορολογικής αρχής στην 

προθεσµία που οριζόταν από αυτή. Ειδικά για τα προαναφερθέντα 

χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά µέσα απαιτούνταν, προ της χρησιµοποίησής 

τους, σήµανση από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Η 

αδυναµία αναπαραγωγής αντιγράφων λογιζόταν ως µη διαφύλαξη των 

σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση µη 

σήµανσης των ηλεκτρονικών µέσων αρχειοθέτησης. 

Σχετικά µε τα βιβλία ο Κ.Φ.Α.Σ. προέβλεπε ότι σε µηχανογραφική 

ενηµέρωσή τους, µπορούσαν να µην εκτυπωθούν, εφόσον τα δεδοµένα τους 

φυλάσσονταν σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης, µε την προϋπόθεση 

ότι µπορούσαν να εκτυπωθούν άµεσα όταν ζητούνταν από το φορολογικό 

έλεγχο. Και σε αυτή την περίπτωση η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών 

µέσων ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου τους ισοδυναµούσε µε 

µη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εµπεριέχονταν σε αυτά. 

 

IV. ∆ιαφύλαξη τιµολογίων 

 

Τέλος, τονίζεται ότι ειδικά για τα τιµολόγια, διαφυλάσσονται επιπλέον τα 

δεδοµένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του 

περιεχοµένου τους. Η διαφύλαξή τους γίνεται πάντα, σύµφωνα µε τα όσα 

αναφέρθηκαν και παραπάνω. 

Παρατηρείται ότι και στον Κ.Φ.Α.Σ. η διαφύλαξη των τιµολογίων 

αντιµετωπιζόταν ξεχωριστά. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 µε 

τα εδάφια α) έως ζ), ορίζονταν επακριβώς οι ενέργειες που έπρεπε να 
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εφαρµόσει η επιχείρηση προκειµένου να διαφυλάξει τα τιµολόγιά της κατά τον 

βέλτιστο τρόπο, ώστε αυτά να είναι στην διάθεση των φορολογικών αρχών. 

 

V. ∆ιάθεση λογιστικών αρχείων στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 

 

Τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) πρέπει να είναι διαθέσιµα στα 

ελεγκτικά όργανα εντός ευλόγου χρονικού περιθωρίου  από σχετική 

ειδοποίηση. Υπογραµµίζεται ότι αυτό προϋποθέτει να µην απαιτείται  άµεση 

πρόσβαση από άλλη νοµοθεσία ή να ρυθµίζεται  αλλιώς το θέµα.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που τα αρχεία έχουν συνταχθεί σε ξένη 

γλώσσα,  η οντότητα είναι υποχρεωµένη να παρέχει στις αρµόδιες αρχές και 

στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα ,όταν της ζητηθεί , η µετάφραση κάθε αρχείου  

που έχει  συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου 

νοµίσµατος, στην Ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα αντίστοιχα. 

Μάλιστα, η µετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρόνου που ορίζεται από 

τις αρµόδιες αρχές. 

Σηµειώνεται ότι ανάλογες ήταν οι διατάξεις στον ΚΦΑΣ στην παρ.2 του 

άρθρου 2. 

 

VI. Περίπτωση µητρικής-θυγατρικής και συνένωσης εταιριών 

 

Μια µητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν 

υπόκειται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πρέπει να λαµβάνει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί λογιστικά 

αρχεία µε τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα στη µητρική να συµµορφώνεται 

µε τις απαιτήσεις αυτού του νόµου. 

Όσον αφορά την περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες 

συνενώνονται σε µία ή σε περίπτωση που µια οντότητα προβαίνει σε 

αλλαγή του νοµικού της τύπου, η νέα οντότητα αναλαµβάνει την ευθύνη για 

τη συµµόρφωση των προηγούµενων οντοτήτων µε τις ρυθµίσεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., σε 

περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία είχε όλα τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή του Κ.Φ.Α.Σ., που είχε 

οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή τους κλάδους που µετασχηµατίστηκαν. 

 

VII. Αλλαγές µετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι ο νόµος των 

Ε.Λ.Π. δίνει τη δυνατότητα για αλλαγή σε οριστικοποιηµένες εγγραφές στα 

λογιστικά αρχεία, µε τη βασική προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε ασφάλεια το αρχικό περιεχόµενο των αρχείων και η 
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ηµεροµηνία που έγινε η αλλαγή. Μάλιστα, η διόρθωση µπορεί να γίνει µε 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο όπως π.χ. µε αντιλογισµό ή µε την χρήση 

αρνητικών εγγραφών. 

VIII. Συγχώνευση  ή συνένωση  λογιστικών αρχείων 

Η οντότητα µπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία 

µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείµενες 

πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή τους. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την συνένωση ή συγχώνευση λογιστικών 

αρχείων είναι ότι από το λογιστικό αρχείο που προκύπτει από την ενέργεια 

αυτή, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα δεδοµένα των συγχωνευοµένων 

ή συνενωµένων αρχείων, δηλαδή πρέπει να είναι διαθέσιµες όλες οι ενδείξεις 

και οι πληροφορίες των λογιστικών αρχείων που συνενώθηκαν ή 

συγχωνεύθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι οµοίως και στον Κ.Φ.Α.Σ. ο υπόχρεος απεικόνισης 

συναλλαγών µπορούσε να συγχωνεύει ή να συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή 

βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείo ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, µε 

την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προέκυπτε, παρέχονταν 

τουλάχιστον τα δεδοµένα των συγχωνευµένων βιβλίων ή στοιχείων. Επίσης, 

επί συνένωση βιβλίου µε στοιχείο, το βιβλίο µπορούσε να τηρείται σε 

περισσότερα από ένα αντίτυπα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ύστερα από την συγκριτική αυτή µελέτη των διατάξεων του 

καταργούµενου Κ.Φ.Α.Σ. και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που τον 

αντικαθιστούν, εντοπίστηκαν ορισµένες διαφορές. Σε αυτή την ενότητα θα 

εξεταστούν οι διαφορές αυτές και θα εξαχθούν συµπεράσµατα για το κατά 

πόσο ο νέος νόµος απλοποιεί τα πράγµατα για τις οντότητες, µέσω 

συγχωνεύσεων διαφόρων λογιστικών κανόνων. 

Αρχικά, εισάγεται ο καθορισµός του µεγέθους των οντοτήτων, ο 

οποίος για την εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι κοµβικής σηµασίας, 

καθώς η κατάρτιση των λογιστικών (χρηµατοοικονοµικών) καταστάσεων 

προσδιορίζεται µε βάση το µέγεθος της εκάστοτε οντότητας. Για τον 

προσδιορισµό του µεγέθους τους, προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν, 

λαµβάνεται υπόψη το σύνολο ενεργητικού, το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού καθώς επίσης  και ο µέσος όρος 

απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Συνοπτικά παρουσιάζονται 

οι κατηγορίες οντοτήτων καθώς και οι λογιστικές καταστάσεις που αυτές 

συντάσσουν, υπό µορφή πίνακα : 

 

Κατηγορίες 
οντοτήτων 

Κριτήρια µεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 
Χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις 
Μέσος όρος 
προσωπικού 

Σύνολο  
ενεργητικό 

Καθαρός κύκλος 
εργασιών 

Πολύ µικρές άρθρου 
1, παρ. 2γ (δηλαδή 
Ο.Ε., Ε.Ε., ατοµική 

κ.λπ.). 

- - ≤ 1.500.000 • Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Μικρές άρθρου 1, 
παρ. 2γ  (δηλαδή 
Ο.Ε., Ε.Ε., ατοµική 

κ.λπ.). 

- - > 1.500.000 
• Ισολογισµός 
• Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
• Προσάρτηµα 

Πολύ µικρές άρθρου 
1 παρ. 2α και 2β 

(δηλαδή Α.Ε., 
Ε.Π.Ε. ,Ι.Κ.Ε .,κ.λπ.) 

≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

• Συνοπτικός Ισολογισµός 
• Συνοπτική Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 

• Προσάρτηµα 

Μικρές άρθρου 1 
παρ. 2α και 2β 

≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 
• Ισολογισµός 
• Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
• Προσάρτηµα 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

• Ισολογισµός ή Κατάσταση 
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
• Κατάσταση Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης 

• Προσάρτηµα 

Μεγάλες (όλες) > 250 > 20.000.000 > 40.000.000 

• Ισολογισµός ή Κατάσταση 
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
• Κατάσταση Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης 

• Κατάσταση Χρηµατοροών 
• Προσάρτηµα 
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Όσον αφορά την ένταξη των οντοτήτων σε κατηγορία λογιστικών 

βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) υπογραµµίζεται ότι το κριτήριο είναι η 

σύνταξη ισολογισµού. Συνεπώς, σε περίπτωση που η οντότητα έχει την 

υποχρέωση, ή που προαιρετικά επιλέγει, να συντάσσει ισολογισµό, 

χρησιµοποιεί κατάλληλο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Σε περίπτωση που 

η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, παρά µόνο συνοπτική κατάσταση 

αποτελεσµάτων (πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1), δύναται 

να εφαρµόσει απλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Αντιθέτως, επί Κ.Φ.Α.Σ. ίσχυε 

ότι το είδος των βιβλίων που τηρούσε η επιχείρηση, καθώς και οι λογιστικές 

καταστάσεις που κατάρτιζε καθοριζόταν πρωτίστως από το νοµικό τύπο της 

και δευτερευόντως από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της. Ειδικότερα,  

διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνταν να τηρούν οι ηµεδαπές και αλλοδαπές 

Ανώνυµες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, οι Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και όσες άλλες επιχειρήσεις ξεπερνούσαν το 

1.500.000 € ως ετήσια ακαθάριστα έσοδα. 

∆ιευκρινίζεται, ότι το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα που 

χρησιµοποιεί η οντότητα περιλαµβάνει το ηµερολόγιο, το καθολικό, το 

ισοζύγιο καθώς επίσης και κάποια άλλα πρόσθετα λογιστικά αρχεία, κατά 

περίπτωση, τα οποία  πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα 

περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις  και τους λογαριασµούς καθαρής 

θέσης (απογραφή τέλους χρήσης), µε ηµεροµηνία αναφοράς το τέλος της 

λογιστικής περιόδου. Αυτά είναι : 

 

1) Αρχείο ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

2)  Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και 

λοιπούς τίτλους  

3)  Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων 

4)  Αρχείο αποθεµάτων τρίτων 

5)  Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

6) Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης 

7)  Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων 

8)  Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

 

Σχετικά µε τα λογιστικά βιβλία που υποχρεούνταν να τηρούν οι 

επιχειρήσεις που εφάρµοζαν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα στον Κ.Φ.Α.Σ., 

εκτός από το ηµερολόγιο και το καθολικό που διατηρούνται και στα Ε.Λ.Π., 

παρατηρείται ότι τηρούσαν επιπλέον και Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και βιβλίο Απογραφών. Ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι το 

«Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων», αντικαθιστά 

πλήρως  το γνωστό σε όλους µας «Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων»  

και ενηµερώνεται κανονικά, µε τον ίδιο τρόπο, όπως ενηµερωνόταν µέχρι 

σήµερα. Τέλος, όσον αφορά το βιβλίο απογραφών του Κ.Φ.Α.Σ., φαίνεται ότι 
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το περιεχόµενο που κάλυπτε, από εδώ και στο εξής θα περιέχεται στο 

«Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων» καθώς και στο «Αρχείο αποθεµάτων 

τρίτων». Συνεπώς, η επαναφορά της υποχρέωσης τήρησης του ισοζυγίου, 

γεγονός που δεν προβλεπόταν στον Κ.Φ.Α.Σ., αποτελεί την πλέον ουσιαστική 

διαφορά. 

Επίσης σηµειώνεται ότι για την τήρηση των ηµερολογίων και των 

καθολικών, εφαρµοζόταν υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

το οποίο πλέον εναλλακτικά µπορεί να  αντικατασταθεί από νέο σχέδιο 

λογαριασµών, από το οποίο µάλιστα απουσιάζουν η αναλυτική λογιστική 

(οµάδα 9) και οι λογαριασµοί τάξης (οµάδα 10).  Εντούτοις, ο νόµος και η 

εγκύκλιος 1003/2015, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις µε διπλογραφικά 

βιβλία, να κάνουν χρήση του υπάρχοντος Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου, συνεπώς όσον αφορά τον τρόπο καταχώρησης στα βιβλία αυτά, 

υπογραµµίζεται ότι δύναται να µην αλλάξει, αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες 

προσαρµογές και προσθήκες στο E.Γ.Λ.Σ., για να ανταποκρίνεται στη 

σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 

Ακολούθως, ο νέος νόµος ορίζει ότι απλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα εφαρµόζουν οι πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1, 

που όπως προαναφέρθηκε, δεν συντάσσουν ισολογισµό, παρά µόνον 

συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Ο.Ε., οι 

Ε.Ε., οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη 

χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι 

κοινοπραξίες, ο πωλητής (εµπορία) υγρών καυσίµων (Ο.Ε., Ε.Ε., ατοµική 

επιχείρηση) µε κύκλο εργασιών µέχρι και 8.000.000 ευρώ. Εν αντιθέσει, στον 

Κ.Φ.Α.Σ. οριζόταν ότι απλογραφικά βιβλία τηρούσαν υποχρεωτικά τα κάτωθι 

επαγγέλµατα, καθώς επίσης και όσοι δεν εντάσσονταν σε αυτά και δεν 

ξεπερνούσαν ετησίως το 1.500.000 € ως ακαθάριστα έσοδα : 

 

α) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος 

χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 

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. 

δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. 

ε) Το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ κ.λπ. σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης 

διπλογραφικών βιβλίων. 

 

Σχετικά µε τα λογιστικά βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι 

οντότητες στο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, η µόνη διαφοροποίηση 

παρατηρείται στην απογραφή. Συγκεκριµένα, το βιβλίο Απογραφών που 

προβλεπόταν στον Κ.Φ.Α.Σ., πλέον αντικαθίσταται από το «Αρχείο ιδιόκτητων 
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αποθεµάτων» και το «Αρχείο αποθεµάτων τρίτων», στα οποία διενεργείται η 

απογραφή. Επιπλέον αναφέρεται ότι, σε ό,τι αφορά την απογραφή, αυτή 

διενεργείται µόνο σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 

ξεπεράσουν τα 150.000 €, γεγονός το οποίο ίσχυε και επί Κ.Φ.Α.Σ. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να µην διενεργείται απογραφή και να 

αντιµετωπίζονται οι αγορές της περιόδου ως έξοδο. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η οντότητα που προαιρετικά επιλέγει να 

χρησιµοποιήσει διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, αντί απλογραφικού, δεν 

υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισµό (συντάσσει µόνο Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων). Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστηµα, η 

οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς 

κανένα περιορισµό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή 

λογιστικού συστήµατος στη διάρκεια µιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου 

(φορολογικό έτος). Επισηµαίνεται ότι ανάλογη δυνατότητα τήρησης βιβλίων 

ανώτερης κατηγορίας (δηλαδή από απλογραφικά σε διπλογραφικά) 

προβλεπόταν και στον Κ.Φ.Α.Σ., µε την προϋπόθεση ωστόσο να τηρήσει και 

όλα τα βιβλία και στοιχεία, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. 

Εν συνεχεία, µια σηµαντική αλλαγή που εισάγεται µε τον νέο νόµο, είναι 

η υποχρέωση του λογιστικού συστήµατος της οντότητας να παρακολουθεί, 

πέρα από τη Λογιστική αξία και τη Φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, 

των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 

και καθαρής θέσης. Η υποχρέωση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η 

παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή 

τρόπο, ώστε να µπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη 

σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη σύνταξη των 

φορολογικών δηλώσεων και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας 

ελέγχων.  

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, οι υπόχρεοι 

απεικόνισης συναλλαγών που τηρούσαν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τους 

κανόνες των ∆ΛΠ, υποχρεούνταν να συντάσσουν πίνακα συµφωνίας 

Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, του οποίου τα δεδοµένα προέκυπταν από 

λογαριασµούς που τηρούνταν µε την διπλογραφική µέθοδο. Η Λογιστική 

Βάση των εταιρειών που δεν εφάρµοζαν τα ∆ΛΠ, αλλά το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο, προέκυπτε από τα λογιστικά τους βιβλία, ενώ η Φορολογική 

τους Βάση προσδιοριζόταν µέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Με 

τις νέες διατάξεις η υποχρέωση παρακολούθησης της Λογιστικής και 

Φορολογικής βάσης καλύπτει τόσο τις οντότητες που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ 

όσο και τις οντότητες που δεν τα εφαρµόζουν. 

Στη συνέχεια, θα εστιάσουµε στις διαφορές των τιµολογίων πώλησης, 

αποδείξεων λιανικής πώλησης καθώς και παραστατικών διακίνησης που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας.  
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Η διαφορά µεταξύ του παραστατικού διακίνησης επί Κ.Φ.Α.Σ. και 

αυτού του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) είναι ότι στην α' περίπτωση εκδιδόταν µόνο 

σε περίπτωση διακίνησης µη τιµολογηθέντων αποθεµάτων µε αποκλειστικό 

σκοπό την πώληση τους, ενώ στην β' περίπτωση εκδίδεται σε κάθε διακίνηση 

αποθεµάτων, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο. Το παραστατικό διακίνησης 

αυτό µπορεί  νε φέρει οποιοδήποτε τίτλο όπως «∆ελτίο Αποστολής», 

«Παραστατικό ∆ιακίνησης», «Συνοδευτικό ∆ιακίνησης Αποθεµάτων», 

«Έγγραφο διακίνησης µη τιµολογηθέντων αποθεµάτων», «Συγκεντρωτικό 

∆ελτίο ∆ιακίνησης», κ.λπ. 

Όσον αφορά το πιστωτικό τιµολόγιο, διαφορά εντοπίζεται στον 

χειρισµό του λάθους υπολογισµού Φ.Π.Α.. Συγκεκριµένα, επί Κ.Φ.Α.Σ., 

πιστωτικό τιµολόγιο εκδιδόταν µόνο σε περίπτωση επιστροφών ή εκπτώσεων 

ή άλλων διαφορών, εκτός του Φ.Π.Α., από τον εκδότη τιµολογίου ή άλλου 

στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιµολογίου (εντός µηνός από την παραλαβή των 

επιστραφέντων και µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο).  Σε περίπτωση 

λάθους και υπολογισµού µικρότερου Φ.Π.Α. επιτρεπόταν η έκδοση 

συµπληρωµατικού τιµολογίου για τη χρέωση φόρου µέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο. Αντιθέτως, σε περίπτωση υπολογισµού µεγαλύτερου 

Φ.Π.Α., αλλά και για τις επιστροφές ή εκπτώσεις αγοράς αγαθών µόνο για το 

Φ.Π.Α. δεν εκδιδόταν πιστωτικό τιµολόγιο (εκτός να προβλεπόταν ρητά από 

σχετικές διατάξεις) και γινόταν τακτοποίηση. Σε ότι αφορά το νέο νόµο, 

ορίζεται ότι πιστωτικό τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί για κάθε περίπτωση 

επιστροφών ή εκπτώσεων ή άλλων διαφορών, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που διαπιστώνονται τυχόν διαφορές 

στο αρχικό τιµολόγιο, εκτός από την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για τη 

διόρθωση αυτών, ο νέος νόµος δίνει την δυνατότητα έκδοσης 

συµπληρωµατικού ή διορθωτικού τιµολογίου.  

Έπειτα, ο νέος νόµος εισάγει τη δυνατότητα έκδοσης απλοποιηµένου 

τιµολογίου. Πλέον, όταν το ποσό του τιµολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 

100 ευρώ ή όταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι συµπληρωµατικό/διορθωτικό, 

η οντότητα µπορεί να εκδώσει τιµολόγιο το οποίο φέρει µόνο τις εξής 

ενδείξεις: 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

β) Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

γ) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

δ) Το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον 

υπολογισµό του. 

ε) Στην περίπτωση έκδοσης συµπληρωµατικού ή διορθωτικού τιµολογίου, 

αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που 

τροποποιούνται. 
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Επιπλέον,  επέχουν θέση απλοποιηµένου τιµολογίου και στοιχεία 

λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελµατικές 

συναλλαγές και µέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για 

την αγορά µη εµπορεύσιµων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιµων) ή για 

τη λήψη, οµοίως, υπηρεσιών. 

Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης τιµολογίου, µια βασική διαφορά είναι 

ότι ενώ στον Κ.Φ.Α.Σ. τα τιµολόγια εκδίδονταν οπωσδήποτε στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο, στα  Ε.Λ.Π. δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός. 

Εποµένως, διαπιστώνεται ότι ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου αποσυνδέεται 

από την εφαρµογή της αρχής του δεδουλευµένου σχετικά µε την αναγνώριση 

των πωλήσεων. Παραδείγµατος χάρη, σε περίπτωση πώλησης 

εµπορευµάτων στις 25 ∆εκεµβρίου 20Χ2, σύµφωνα µε το νέο νόµο θα εκδοθεί 

δελτίο αποστολής µε την ίδια ηµεροµηνία, ενώ το τιµολόγιο θα εκδοθεί το 

αργότερο µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 20Χ3, φέροντας την ηµεροµηνία έκδοσής 

του. Τονίζεται ότι, βάσει της αρχής του δεδουλευµένου το έσοδο της πώλησης 

εµπορευµάτων του ∆εκεµβρίου 20Χ2 θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά για την 

περίοδο 20Χ2 (∆εκέµβριος), έστω και εάν το τιµολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο 

του 20Χ3. Εν αντιθέσει, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., το τιµολόγιο θα εκδιδόταν 

το αργότερο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 20Χ3, µε ηµεροµηνία όµως την 31 

∆εκεµβρίου 20Χ2. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι διατάξεις των Ε.Λ.Π., σε ότι 

αφορά το χρόνο έκδοσης των τιµολογίων, είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την 

αρχή του δεδουλευµένου και υπαγορεύουν την έκδοση του τιµολογίου στην 

πραγµατική ηµεροµηνία, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο, ενώ µε το 

Κ.Φ.Α.Σ. δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση και έπρεπε τυπικά, αντί της 

πραγµατικής ηµεροµηνίας, να αναγραφεί η τελευταία µέρα της χρήσης. 

Έπειτα, διαφοροποιήσεις σηµειώνονται και στις προθεσµίες έκδοσης 

τιµολογίου και έχουν ως εξής :  

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα 

Ε.Λ.Π., τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου 

µήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας, κατά περίπτωση. (Μέγιστο χρονικό περιθώριο 45 ηµέρες. Π.χ. αν 

η πώληση γίνει 1η Μαρτίου, τότε το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι 15 

Απριλίου). Σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ., αν είχε εκδοθεί δελτίο αποστολής, τότε 

το τιµολόγιο εκδιδόταν το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την παράδοση ή τη 

αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντα µέσα στην ίδια διαχειριστική 

περίοδο των συµβαλλοµένων. (Μέγιστο χρονικό περιθώριο 30 ηµέρες. Π.χ. αν 

η πώληση γίνει 1η Μαρτίου, τότε το τιµολόγιο µπορούσε να εκδοθεί µέχρι 1η 

Απριλίου). Εξαίρεση αποτελούσε η περίπτωση έκδοσης τιµολογίου στο τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου, όπου ο νόµος επέτρεπε την έκδοση  του 

τιµολογίου µέχρι και την εικοστή µέρα του επόµενου µήνα. Όσον αφορά την 
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παροχή υπηρεσίας στον Κ.Φ.Α.Σ., το τιµολόγιο εκδιδόταν µε την ολοκλήρωσή 

της. 

β) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής 

έργου, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., το τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15η ηµέρα του 

επόµενου µήνα από την περίοδο στην οποία µέρος της σχετικής αµοιβής 

καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το 

µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Στον Κ.Φ.Α.Σ. σε περίπτωση 

συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσιών, το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 

εκδιδόταν όταν µέρος της αµοιβής ήταν απαιτητό και πάντα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο, χωρίς ωστόσο να ορίζεται χρονικό περιθώριο για την 

έκδοση του. 

γ) Σε περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., 

εάν οι διαφορετικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών πραγµατοποιηθούν εντός 

δύο διαφορετικών ηµερολογιακών µηνών, οι παραδόσεις κάθε µήνα 

υπόκεινται σε ξεχωριστή τιµολόγηση. Στον Κ.Φ.Α.Σ., το τιµολόγιο που 

αφορούσε επαναλαµβανόµενες πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, 

σε συχνά χρονικά διαστήµατα, στον ίδιο µήνα και στον ίδιο πελάτη, εκδιδόταν 

την τελευταία ηµέρα του µήνα που γίνονταν οι συναλλαγές. 

δ) Μια ακόµη διαφορά εντοπίζεται στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις όπου ο 

ισχύοντας νόµος τις αντιµετωπίζει όπως τις πωλήσεις προς το εσωτερικό της 

χώρας και δεν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος έκδοσης ενώ ο Κ.Φ.Α.Σ. 

προέβλεπε διαφορετικά χρονικά περιθώρια. Συγκεκριµένα, όριζε ότι το 

τιµολόγιο εκδιδόταν το αργότερο µέχρι την 15η µέρα του επόµενου µήνα από 

το µήνα της πώλησης. 

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε 

ιδιώτες καταναλωτές, αντί έκδοσης τιµολογίου, µπορεί να εκδίδεται 

προαιρετικά στοιχείο λιανικής πώλησης, το οποίο παραδίδεται, 

αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. Ωστόσο, επί Κ.Φ.Α.Σ. ίσχυε 

ότι σε συναλλαγές µε ιδιώτες καταναλωτές προβλεπόταν αποκλειστικά η 

έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης.  

Όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, ο 

ισχύοντας νόµος προβλέπει ότι µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους:  

α) µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών( Φορολογική 

Ταµειακή Μηχανή, Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων)  

 β) µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων 

λιανικής πώλησης 

γ) µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο αν απαλλάσσονται από την 

έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικούς ηλεκτρονικούς 

µηχανισµούς. 

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 

καταργήθηκε ο νόµος 1809/1988, καθώς και κάθε σχετική διάταξη, 
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ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία και αντικαθίσταται πλήρως από τις διατάξεις 

του άρθρου 12 του ισχύοντος νόµου. 

Η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται κατά την παράδοση ή την 

έναρξη της αποστολής του αγαθού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος 

νόµου. Τα ίδια ίσχυαν και επί Κ.Φ.Α.Σ., µε µόνη διαφορά την περίπτωση 

έκδοσης παραστατικού διακίνησης, όπου η απόδειξη µπορούσε να εκδοθεί το 

αργότερο µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την 

τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής και πάντα στην ίδια διαχειριστική 

περίοδο. Επίσης σε περίπτωση που η έκδοση της απόδειξης γινόταν µέσω 

Φ.Τ.Μ., δεν ίσχυε η 15η ηµέρα του επόµενου µήνα αλλά η τελευταία ηµέρα 

του µήνα αποστολής. Συνεπώς, υπογραµµίζεται ότι µε τον ισχύοντα νόµο, η 

έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν µεταθέτει το χρόνο 

έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. 

Όσον αφορά τη διαφύλαξη λογιστικών αρχείων, διαφορά υπάρχει στον 

τόπο διαφύλαξης. Ο ισχύοντας νόµος δεν αναφέρει ρητά κάτι, παρά µόνο 

πως µπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόµη και κατά 

την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, µε την προϋπόθεση να 

επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός 

ευλόγου χρόνου. Στον Κ.Φ.Α.Σ. όµως, αναφερόταν πως τα λογιστικά αρχεία 

έπρεπε να φυλάσσονταν στην επαγγελµατική εγκατάσταση της επιχείρησης 

µέχρι την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της 

διαχειριστικής περιόδου που αφορούσαν και να επιδεικνύονταν άµεσα στον 

έλεγχο όταν ζητούνταν. Ωστόσο, η επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να έχει τα 

βιβλία και τα στοιχεία της σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της 

επαγγελµατικής της εγκατάστασης, αρκεί να το γνωστοποιούσε στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., µε την προϋπόθεση ότι θα τα επιδείκνυε στην προθεσµία που 

οριζόταν από την αρµόδια φορολογική αρχή. Επίσης, η επιχείρηση µπορούσε 

να ενηµερώνει τα βιβλία της σε άλλο τόπο µε τα πρωτογενή φορολογικά 

στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, αρκεί µετά την ενηµέρωσή 

τους να τα επέστρεφαν στην επαγγελµατική τους εγκατάσταση. Τέλος, 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, 

µπορούσαν να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της 

Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονταν στην προθεσµία που οριζόταν από 

την αρµόδια φορολογική αρχή. Επισηµαίνεται ακόµη ότι όταν ο τόπος 

αποθήκευσης ευρισκόταν εκτός Ελλάδας, η επιχείρηση είχε την υποχρέωση 

να γνωστοποιεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, 

καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου αυτού.  Τέλος, αναφορικά µε την µορφή 

που  πρέπει να διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία, σηµειώνεται ότι δύναται 

να γίνεται σε οποιαδήποτε µορφή, δηλαδή έντυπη ή ηλεκτρονική, µε την 
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προϋπόθεση εµφάνισης, εκτύπωσης ή αναπαραγωγής των για διευκόλυνση 

του ελέγχου. 

Βλέποντας συνολικά όλες αυτές τις διαφορές των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ., µε τις αντίστοιχες των πρώτων 15 άρθρων του ισχύοντος νόµου 

των Ε.Λ.Π., πρωτίστως καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι νέες διατάξεις 

διέπονται από τη φιλοσοφία της απλοποίησης, µε βασικό στόχο την 

κατάργηση των τυπολατρικού χαρακτήρα ρυθµίσεων του ΚΦΑΣ που 

ανάγονται µε τη σειρά τους στον ΚΒΣ. Στο πλαίσιο αυτό, το γενικό πνεύµα 

των διατάξεων συνοψίζεται στο ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε 

οντοτήτων το να εφαρµόζουν, κατά την κρίση τους, κατάλληλες δικλίδες 

(χωρίς αυτές να εξειδικεύονται πλήρως) προκειµένου να µπορούν να 

τεκµηριώνουν τις συναλλαγές τους και τη συσχέτιση αυτών µε τις 

καταχωρήσεις στα λογιστικά αρχεία. Είναι προφανές λοιπόν, ότι η βασική 

καινοτοµία καθώς και η στόχευση του νέου νόµου είναι η εξάλειψη της 

βασικής λογικής του ΚΦΑΣ/ΚΒΣ όπου το κράτος καθόριζε ποια ακριβώς 

λογιστικά βιβλία τηρούνται, πως και πότε ενηµερώνονται, τι µορφή έχουν και 

µε παραστατικά στοιχεία γινόντουσαν οι εγγραφές. Μέχρι και σήµερα, όλες οι 

επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες ήταν υποχρεωµένοι να ακολουθούν τους 

λεπτοµερείς κανόνες του ΚΒΣ/ΚΦΑΣ και του Ε.Γ.Λ.Σ.. Επιπρόσθετα 

εκδίδονταν κάθε χρόνο πολλές εγκύκλιοι (ΠΟΛ),  που συχνά καθόριζαν ειδικές 

οδηγίες που αφορούσαν και την λογιστική λειτουργία, εισάγοντας κανόνες ή 

ακόµα και λογιστικές εγγραφές. 

∆ευτερευόντως, εξαιρετικά σηµαντική είναι η µεταρρύθµιση που 

επιφέρει ο νέος νόµος κατά την οποία συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείµενο 

λογιστικοί κανόνες που µέχρι σήµερα ήταν διάσπαρτοι σε δεκάδες 

νοµοσχέδια. Από 1.1.2015 ενσωµατώνονται στον νέο νόµο και εποµένως 

καταργούνται ή προαιρετικά εξακολουθούν να ισχύουν µε προϋπόθεση την 

αναπροσαρµογή των  απαρχαιωµένων και αντικρουόµενων λογιστικών 

διατάξεων, όπως για παράδειγµα του Ν.2190/1920 και του Ν.3190/1955 

σχετικές, κυρίως, µε την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, το υπάρχον 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.∆. 1183/1980), τα κλαδικά λογιστικά 

σχέδια των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών εταιρειών, τις διατάξεις του 

Ν.2065/1992 σχετικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων αλλά και 

το Ν.1809/1988 σχετικά µε τις ταµειακές µηχανές. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο 

νόµος των Ε.Λ.Π. στοχεύει στην ενοποίηση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό 

των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

ολοκληρωµένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθµιστικό πλαίσιο για τις 

επιχειρήσεις και λοιπές υποκείµενες οντότητες. Η εφαρµογή του νέου 

πλαισίου καταπολεµά τη λογιστική πολυνοµία και στοχεύει στη διαφάνεια, 

αξιοπιστία και συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

συνθήκες που συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία της αγοράς. 
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Συνεπώς, ο εν λόγω νόµος αποτελεί ένα σηµαντικό µεταρρυθµιστικό 

βήµα, αλλά και δυνητικά χρήσιµο εργαλείο για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις 

και πάνω από όλα µε σαφή προσανατολισµό την ευθυγράµµιση µε την «Νέα 

Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία» και την κατ΄ουσίαν την δηµιουργία µιας 

µικρογραφίας των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  Επιπλέον,  στα πολύ 

θετικά, συγκαταλέγεται ότι έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή 

«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη 

µείωση του διοικητικού κόστους, καθώς παρέχονται για αυτές πλήθος 

απαλλαγών και απλοποιήσεων. 

Συνοψίζοντας, θεωρούµε ότι αν και ο νόµος εισήγαγε σηµαντικές 

αλλαγές, οι οποίες αναµένονταν εδώ και καιρό, δυστυχώς δεν προχώρησε 

τόσο ώστε να εξαλείψει πραγµατικά όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

να εισάγει µια ενιαία βάση λογιστικών αρχών για τη χώρα, όπως για 

παράδειγµα τα ∆ΠΧΑ. Παρ’όλα αυτά, αναγνωρίζουµε ότι έγινε το πρώτο βήµα 

στο δύσκολο έργο του εκσυγχρονισµού του ελληνικού φορολογικού 

συστήµατος και µέσω των µελλοντικών αλλαγών και βελτιώσεων που σίγουρα 

θα ακολουθήσουν, ελπίζουµε ότι θα επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός, που είναι 

η πλήρης εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.   
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