
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  
 
Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
Ε.1. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών που έχει ως εξής: 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 
 
1. Κάθε ηµεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόµου 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή 
νοµική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει 
στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς 
και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος 
νόµου σχετικά µε την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδοµένων για 
διασταύρωση.  
 
2. Τις υποχρεώσεις της προηγουµένης παραγράφου έχει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο 
ή νοµική οντότητα που αποκτά πραγµατική-φυσική επαγγελµατική εγκατάσταση 
στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια 
αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή 
βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε 
άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, 
εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής επικράτειας ή 
πραγµατοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφερόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
 
Άρθρο 2 
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 
 
1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να 
προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να 
υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η 
επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των 
φορολογικών αντικειµένων. 
 
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, εκτός 
αν έχει νοµίµως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ’ άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που 
εκδίδονται για συναλλαγές µε το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη 



γλώσσα και να αναγράφεται σ’ αυτά το ξένο νόµισµα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 
Ειδικά, τα τιµολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου συνενωµένα ή µη 
µε στοιχεία διακίνησης µπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και 
στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για ορισµένους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισµένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ελέγχου, 
µετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία 
προσκοµίζονται µεταφρασµένα εντός ευλόγου προθεσµίας, η οποία τίθεται από την 
φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να 
εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του 
οφειλόµενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα του κράτους - µέλους στο οποίο 
πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών µε τη χρήση 
του µηχανισµού µετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ 
 
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, 
πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή µαγνητική µορφή, οι 
οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και 
πιστοποιούν την πραγµατοποίηση από αυτές εισπράξεων ή πληρωµών για 
λογαριασµό του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών 
οργανισµών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που 
αναφέρονται σ’ αυτές. 
 
5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» νοείται το 
τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πληροφορίες 
και το οποίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Η χρήση 
ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του 
λήπτη των υπηρεσιών. 
 
Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η 
αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται 
από τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. 
Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, 
της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδροµής µεταξύ τιµολογίου και 
παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.  
Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας 
του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του 
περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 
 
Για την υλοποίηση των προαναφεροµένων η αυθεντικότητα της προέλευσης και η 
ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου, θεωρείται ότι 
διασφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τρόπους: 
α) προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 
Π.∆. 150/2001 (Α’ 125). 
 
β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 



σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη 
Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την 
ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη 
γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. 
 
γ) σήµανση µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988.  
 
Στην περίπτωση που πλήθος τιµολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του 
ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα 
τιµολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου. 
 
Ειδικά, για συναλλαγές µε ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή 
παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, µπορεί να µην αποστέλλεται σε χαρτί, 
εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν 
όλα τα δεδοµένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό 
αρχείο του εκδότη των στοιχείων. 
 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει 
οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και 
στοιχεία σε άλλο, µε την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδοµένα των 
συγχωνευοµένων ή συνενωµένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου µε 
στοιχείο το βιβλίο µπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα. 
 
7. Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας του λογισµικού 
παρατείνεται η προθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων µε εξαίρεση της αναλυτικής 
πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να 
υπερβεί την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει 
στη διάθεση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση 
του λογισµικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συµµετέχει και υπάλληλος µε 
ειδικότητα πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή 
πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να 
παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά µε τις εφαρµογές 
λογισµικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρµογή των διατάξεων της 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου 
έχει και όποιος αναλαµβάνει τη µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων. 
 
Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις – Απαλλαγές 
 
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. 
 
2. ∆εν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, µε εξαίρεση 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόµενη 
απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται 
στοιχεία από τον αντισυµβαλλόµενο.  
 
3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων 
λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που 
πραγµατοποίησε κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα 
έσοδα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται 
επί ελευθέρων επαγγελµατιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που 
πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα 
τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές 
ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 
4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ.  
 
4. Σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
νόµου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που 
µετασχηµατίστηκαν. 
 
5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση νοµικού προσώπου ή 
υποκαταστήµατος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας 
ατοµικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα 
βιβλία των προσώπων αυτών µετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης 
έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 4 
Τήρηση Απλογραφικών ή ∆ιπλογραφικών βιβλίων.  
 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την 
τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε 
διαχειριστικής του περιόδου. 
 
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδαπές και αλλοδαπές 
ανώνυµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές 
γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις των α.ν. 
89/1967 (Α’ 132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών 



αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη 
φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1.  
 
3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: 
 
α) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής 
πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί και κλάδο 
παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του 
τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων 
εσόδων του.  
 
β) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. 
 
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο 
πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης. 
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για 
τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα 
έσοδά του. 
 
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. 
 
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων. 
 
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοιποί 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αστικών επαγγελµατικών εταιρειών δικηγόρων των 
προεδρικών διαταγµάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 120), για τους οποίους 
δεν προβλέπεται ένταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού. 
 
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων τα όρια για την 
ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται µε βάση το 
ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, 
ως ακολούθως: 
 
 
Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων  
Απλογραφικά 
(Β΄ Κατηγορίας) µέχρι και 1.500.000 ευρώ 
 
∆ιπλογραφικά 
(Γ΄ Κατηγορίας) Άνω των 1.500.000 ευρώ  
 
Αν η προηγούµενη διαχειριστική περίοδος είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη του 
12µήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 



βρίσκονται µε αναγωγή. 
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασµό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση 
βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. 
 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής του 
περιόδου, µπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία 
εντάσσεται, µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, 
που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. 
 
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλµατός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη 
διπλογραφική µέθοδο µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις γενικά 
παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 
 
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου, για την 
τήρηση των ηµερολογίων και καθολικών εφαρµόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.∆. 1123/1980, Α’ 283), µόνο ως προς την δοµή, την 
ονοµατολογία και το περιεχόµενο των πρωτοβαθµίων, δευτεροβαθµίων και των 
υπογραµµισµένων τριτοβαθµίων λογαριασµών, και από τους λογαριασµούς της 
οµάδας 9 µόνο ο λογαριασµός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών (λογαριασµοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ανά 
λογαριασµό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθµίων λογαριασµών, σε µη θεσµοθετηµένους 
από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθµίους λογαριασµούς, 
καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθµίων λογαριασµών σε επίπεδο τεταρτοβαθµίων, 
γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου 
απεικόνισης συναλλαγών. 
 
∆ιατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν των 
διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων. 
 
Από τους λογαριασµούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να 
προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να 
είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις 
ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειµένων. 
 
9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου 
αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 
 
10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί 
επίσης: 
 
10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να 
παρακολουθούνται στο µητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης. 
 
10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο µετά από καταµέτρηση καταγράφονται και 
αποτιµώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελµατικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε 
έτους και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε 
εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίµηση των στοιχείων της 



απογραφής εφαρµόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίµησης του π.δ. 1123/1980. 
 
Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆.Λ.Π.), η αξία των µενόντων αποθεµάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιµων προϊόντων 
και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα ∆.Λ.Π. δεν 
αναπροσαρµόζεται µε τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους µεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε 
ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων 
ή των µενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών 
Αποτελεσµάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής 
Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 
αυτού. 
 
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: 
 
α) Τα αποθέµατα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις διακεκριµένα 
για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέµατα που βρίσκονται σε τρίτους 
καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό 
χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαµβάνει το είδος, τη µονάδα µέτρησης, 
την ποσότητα, την κατά µονάδα αξία, στην οποία αποτιµήθηκε κάθε είδος, καθώς και 
τη συνολική του αξία, γίνεται µε µία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε 
είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφερόµενα αγαθά που 
βρίσκονται σε υποκατάστηµα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα 
στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδοµένα των αγαθών αυτών δίνονται άµεσα 
στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό χώρο.  
 
β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά οµοειδείς κατηγορίες 
τουλάχιστον µε την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξηµένο µε τις 
δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις αποσβέσεις τους και την 
αναπόσβεστη αξία τους. 
 
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται 
στο µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του 
ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραµένει στην κυριότητα 
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 
 
Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, µε το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης 
τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. 
 
γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία µπορεί να 
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών µε τα υπόλοιπα µόνο των πρωτοβάθµιων 
λογαριασµών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασµού δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά για 
τις µετοχές, τις οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η 
ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. 
 
δ) Τα αποθέµατα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που 
βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ’ 
είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδοµένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα βιβλία. 
 



ε) Ο νόµιµα συνταχθείς ισολογισµός και λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης, ο 
πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, η κατάσταση του λογαριασµού γενικής 
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των παραγράφων 4.1.202, 4.1.302 και 
4.1.402 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από 
τις περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού. Ειδικά τα νοµικά 
πρόσωπα του άρθρου 101 του νόµου 2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που 
διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών 
προσωρινό ισολογισµό λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και κατάσταση του 
λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του 
προηγούµενου εδαφίου. 
 
11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 
υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο 
οποίος ενηµερώνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της λήξης της προθεσµίας 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε τα αναλυτικά δεδοµένα του 
τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασµών όλων των 
βαθµίδων, των ηµερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισµού, των 
πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του µητρώου παγίων, 
εφόσον αυτά τηρούνται µηχανογραφικά. 
 
12. Η ενηµέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: 
 
α) Του ή των ηµερολογίων µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη 
του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταµειακών πράξεων από τη διενέργειά 
τους. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την εµπρόθεσµη υποβολή της 
δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσµία ενηµερώνεται το γενικό καθολικό και τα 
αναλυτικά καθολικά µε εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία 
µπορεί να ενηµερώνονται µέχρι την εικοστή (20η) του µεθεπόµενου µήνα. 
 
β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού 
Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του 
Ισολογισµού. 
 
γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις 
µέχρι την 20η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου. 
 
δ) Του βιβλίου απογραφών µε την αξία των αποθεµάτων και των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιµο του ισολογισµού µέχρι την 
εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονοµικές του 
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά 
του βιβλία ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. ή µε βάση τις αρχές και 
τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 
 
14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύµφωνα µε τους 
κανόνες των ∆.Λ.Π. υποχρεούται: 
 
Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 



(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 
 
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθµιο 
διαφοροποιηµένο λογαριασµό σε χρέωση ή πίστωση: 
 
α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία (Λογιστική βάση). 
 
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας 
(Φορολογική βάση). 
 
γ) Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
 
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το 
οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 
Στοιχείων της εταιρείας και χρησιµοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισµού 
των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών 
Αποτελεσµάτων, στο βαθµό που, κατά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., προκύπτουν 
διαφορές στην αποτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της 
διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης 
των συσσωρευµένων αποσβέσεων.  
 
Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού 
Φορολογικών Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 
Αποθεµατικών, των οποίων τα δεδοµένα προκύπτουν από λογαριασµούς που 
τηρούνται µε τη διπλογραφική µέθοδο. 
 
15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος µε εξηρτηµένη λογιστική, αντί να 
καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της 
έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταµείο κάθε υποκαταστήµατος 
παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου 
υποκαταστήµατος και δίνεται άµεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταµείου κάθε 
υποκαταστήµατος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έπρεπε να 
έχει γίνει η ενηµέρωση των ηµερολογίων. 
Στο υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσµα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό αποτέλεσµα το 
οποίο ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας. 
 
16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών 
βιβλίων τηρεί: 
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 
 
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα 
έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατό πενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε 
ετήσια βάση. 
 
17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριµένα: 
 
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθµός και η χρονολογία έκδοσης ή 



λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του εκδότη των στοιχείων 
αγορών και εξόδων. 
β) Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών 
υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. 
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό τους 
για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά 
έξοδα και λοιπές πράξεις. 
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. 
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών. 
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασµό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες 
εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος. 
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο 
πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες. 
 
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο 
ενηµέρωσής, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις 
ανάλογα µε τις ανάγκες του Φ.Π.Α.. 
 
18. Η καταχώρηση - ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων µε τις πιο πάνω 
πράξεις γίνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και 
όχι πέραν του χρόνου της εµπρόθεσµης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. 
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαµβάνονται στοιχεία αγοράς 
αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενηµέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την 
παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαµβάνονται στοιχεία αγοράς 
αγαθών που δεν έχουν ακόµα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε 
ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται µε την παραλαβή 
των αγαθών 
Επιπλέον, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, 
συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδοµένων της παραγράφου 
17 του άρθρου αυτού, ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος για τον 
προσδιορισµό του αποτελέσµατος και την συµπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 
ή καταστάσεων που ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 
19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται, 
µέχρι τον χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ηµεροµηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο 
δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη 
αξία.  
 
20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα 
εµπορεύµατα, τα προϊόντα, τα ηµιέτοιµα, οι Α΄ και Β΄ ύλες καθώς και τα υλικά 
συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη 
της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε 
εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται µε τον τρόπο που ορίζεται µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του 
άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόµενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστηµα ή σε 
αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας 
και τα δεδοµένα των αγαθών αυτών δίνονται άµεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο 



υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό χώρο.  
Το βιβλίο ενηµερώνεται, µε την ποσοτική καταχώρηση των αποθεµάτων, µέχρι την 
20η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, η δε αξία τίθεται µέχρι τον χρόνο της 
εµπρόθεσµης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' αυτά µπορεί 
να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε ένα 
είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου 
και τελευταίου αριθµού. 
 
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο αριθµός του 
ηµερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί 
Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.µ. 
Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ηµερήσιων δελτίων «Ζ» µε µία µηνιαία 
συγκεντρωτική εγγραφή µε βάση δελτίο µηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από 
την φ.τ.µ., και στο οποίο εµφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα των επιµέρους 
ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε αναγραφή στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της περιόδου που 
αφορά καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθµού του ηµερήσιου δελτίου 
«Ζ» του αντίστοιχου µήνα. Τα ηµερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και 
να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί 
τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.µ. και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
9.  
 
Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς. 
 
Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ’ αυτά µπορεί 
επίσης να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, µε την 
προϋπόθεση ότι θα δίνεται άµεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί από αυτόν κατάσταση µε 
ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια 
ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθµού ή του αύξοντα αριθµού του 
ηµερήσιου δελτίου «Z» κατά περίπτωση. 
 
Τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που 
αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν 
συγκεντρωτικά µε ένα ποσό, µε αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών. 
 
22. Στο υποκατάστηµα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται βιβλίο 
εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήµατος µε δυνατότητα µη 
τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήµατος 
παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της έδρας, από τα 
αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος. 
Όταν στο υποκατάστηµα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα δεδοµένα του 
καταχωρούνται διακεκριµένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας µέχρι 
την προθεσµία ενηµέρωσής του. 
 
23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκµεταλλευτής χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, 
εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, 
χώρου στάθµευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς 



πληροφορίες για τις συναλλαγές τους µέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο 
έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση 
των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε µε την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρηµένα 
έντυπα ή, επί µηχανογραφικής τήρησης, µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων 
σήµανσης του νόµου 1809/1988 (Α’ 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.  
 
Άρθρο 5 
∆ελτίο Αποστολής 
 
1. ∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: 
 
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο 
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας, 
 
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από µη υπόχρεο 
σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την έκδοσή του, 
 
γ) επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεών του.  
 
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελµατική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο 
διακίνησης, εµπορεύσιµων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, 
πώληση, απλή διαµεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και 
για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των 
αγαθών εκδίδεται άµεσα τιµολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο 
αποστολής. 
 
2. ∆ελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 
σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω 
πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασµό τους. 
 
3. ∆ελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., 
εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύµατα, άνθη και φυτά για πώληση 
απευθείας ή µέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το 
χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν 
δελτία αποστολής µόνον, όταν τα διακινούν µε δηµόσιας χρήσης µεταφορικά µέσα 
και για τις αιτίες που προαναφέρονται. 
 
4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση µεταφοράς και διανοµής 
αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή 
τους. Στη περίπτωση που χρησιµοποιούνται οχήµατα ιδιωτικής χρήσης για τη 
διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού ∆ελτίου 
Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε 
κάθε όχηµα, στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τα δελτία 
αποστολής εφοδιασµού του οχήµατος µε αγαθά και τα εκδιδόµενα παραστατικά για 
τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήµατος µέχρι την ενηµέρωση του 
βιβλίου αυτού. 
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή 



συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής 
πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. 
Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδος και η 
ποσότητα των αγαθών, µε εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική 
ταµειακή µηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο λογαριασµός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και 
η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο 
πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που 
επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η 
ποσότητα των επιστρεφόµενων αγαθών καθώς και ο αύξων αριθµός του 
συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα 
γραµµογραφηµένο σε στήλες, µπορεί να εκδίδεται την πρώτη ηµέρα της διακίνησης 
των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ηµέρα και µέχρι τριάντα (30) 
ηµέρες πριν από την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη 
στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ηµέρα 
αυτή. 
 
5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: 
 
α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται 
µόνο το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, 
ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη «∆ιάφοροι». 
 
β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σηµειώνεται 
τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, µε τετραψήφιο αριθµό.  
 
γ) Ο αριθµός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιµοποιούµενου, κατά τη µεταφορά των 
αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνοµα του πλωτού 
µέσου επί θαλάσσιων µεταφορών. 
 
δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισµού, 
όταν δε συµπίπτει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος ή του υποκαταστήµατος του 
αποστολέα και του καταστήµατος του παραλήπτη, κατά περίπτωση. 
 
ε) Η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται 
για τη διακίνηση αγαθών µε ενδιάµεσο σταθµό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την 
ηµεροµηνία και ώρα διακίνησής τους µέχρι τον ενδιάµεσο αυτό σταθµό και η 
ηµεροµηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από τον σταθµό αυτό µέχρι το 
τελικό σηµείο προορισµού τους. 
 
στ) Ο σκοπός της διακίνησης. 
 
ζ) Το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισµα των 
ποσοτήτων των ειδών, αριθµητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον 
προσδιορισµό της ποσότητας κάθε είδους χρησιµοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική 
µονάδα µέτρησης. ∆εν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσµατος των 
ποσοτήτων αριθµητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 
 



η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας µε σκοπό την αποθήκευση και εν 
συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. 
 
θ) Ο αριθµός του τιµολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτηµένων καρπών. 
 
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται, συνοδεύονται κατά τη 
διακίνησή τους µε το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον 
παραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν 
επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου δελτίου 
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό 
συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους. 
Επί µεταφοράς αγαθών µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.ΠΑ. παραδίδουν στο µεταφορέα ή το µεταφορικό 
γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα 
αγαθά µέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη. 
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο µη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο µεταφορέα 
ή το µεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση µεταφοράς, στην οποία αναγράφεται 
το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα 
στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος προορισµού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. 
 
7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής από τον τόπο έναρξης της 
διακίνησης µέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισµού, συνοδεύει τα διακινούµενα 
αγαθά και επιδεικνύεται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της 
µεταφοράς, το είδος των χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων και τις ειδικότερες 
συνθήκες της µεταφοράς. 
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο 
υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος µπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, 
γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. 
 
8. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) ∆ιακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό αυτών 
ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώµατα είδη που δεν εµπεριέχονται σ’ 
αυτά δικαιώµατα ή δεν έχουν εµπορευµατική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη 
ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή µη, έσοδο. 
 
β) ∆ιακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 
µεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι’ αυτόν αντικείµενο 
εµπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις 
εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται µε µεταφορικά µέσα 
ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης. 
 
γ) Μεταφοράς, µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης: 
γα) αυτούσιων λατοµικών προϊόντων (άµµου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται 
από αυτές, γβ) µεταλλεύµατος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε 
χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που 



ενεργούνται από µεταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, 
αργιλοπετρώµατος και αργιλοχώµατος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών, ασβέστη και τσιµέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους 
χώρους επεξεργασίας. 
 
δ) ∆ιακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται µέσω δικτύου µε συνεχή ροή. 
 
Άρθρο 6 
Τιµολόγηση Συναλλαγών 
 
1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου και την 
παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή την 
εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον 
διπλότυπο. 
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιµολογίου 
από τον ίδιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
καθώς επίσης εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του από τον πελάτη του ή από 
τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από 
αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα. 
 
2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα στον 
ίδιο µήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο 
πωλητής µπορεί, αντί της έκδοσης τιµολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται 
για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ηµεροµηνία παράδοσης 
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών 
ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αµοιβής που συµφωνήθηκε. Με βάση τα 
δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο την τελευταία ηµέρα του 
µήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η 
πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται 
στο τιµολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται 
περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
 
3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιµολόγιο όταν εισπράττει 
επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και 
άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, ως είσπραξη 
θεωρείται και η πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως 
έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. 
 
4. Τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τις 
πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 
 



5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν 
έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση 
άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιµολογίου το 
γεγονός γνωστοποιείται άµεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των 
υπηρεσιών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου σε Κεντρικές Υποδοµές. 
 
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α. εκδίδουν τιµολόγιο. 
Για το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως 
τα οριζόµενα, για την πώληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του 
άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαµβανόµενες αγορές τα οριζόµενα στην παραπάνω 
παράγραφο 2. 
 
7. Τα αγαθά που παραλαµβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για 
λογαριασµό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση 
κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα 
αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται µετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο 
απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα εκδίδεται 
εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, 
η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αµοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του 
Φ.Π.Α., η προµήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προµήθειας, καθώς και οι δαπάνες 
που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του εντολέα. Η εκκαθάριση µε το ένα 
αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο 
όνοµα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται 
στον εντολέα µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η) ηµέρα του µήνα της εκκαθάρισης και 
προκειµένου για τον τελευταίο µήνα της διαχειριστικής περιόδου µέχρι την εικοστή 
(20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον 
εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. 
Η πιο πάνω κατάσταση µπορεί να µη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται 
στην εκκαθάριση. 
 
8. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και επί αγοράς 
αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτου. 
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση 
έκδοσης τιµολογίου αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο 
τιµολόγιο αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εντολέα, 
διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ’ αµάχητο τεκµήριο, ότι έγινε για λογαριασµό 
του αντιπροσώπου. 
Στις περιπτώσεις χορήγησης αµοιβών (προµηθειών), που απαλλάσσονται από το 
Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου 
µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων µε την 
προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 
 
9. Στο τιµολόγιο αναγράφονται η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των 
συµβαλλοµένων, η ηµεροµηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων 
αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την 



παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιµολόγιο. 
 
Ακόµη, στο τιµολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις: 
 
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή 
διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία η παράδοση αγαθών ή η 
παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. 
 
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία 
που απαριθµούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν 
2859/2000, Α’ 248). 
 
γ) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων 
ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία». 
 
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια 
του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς 
και ο Α.Φ.Μ. του. 
 
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Αντίστροφη 
επιβάρυνση». 
 
στ) Όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τοµέα των 
µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και 
αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου –  
 
Μεταχειρισµένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς 
περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως. 
 
10. Ως πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων νοούνται το ονοµατεπώνυµο ή η 
επωνυµία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το ∆ηµόσιο και τα εξοµοιούµενα µε αυτό 
πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισµούς και τις ξένες αποστολές, 
αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ.. 
 
11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η 
µονάδα µέτρησης, η τιµή µονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αµοιβή, 
η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή 
από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόµενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. 
Στο καθαρό ποσό περιλαµβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές 
και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 
Ακόµη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αµοιβής. Επί 
αγοράς ηρτηµένων καρπών ορισµένου κτήµατος στο τιµολόγιο αναγράφεται ως 
ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 
Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος µπορεί να αναγράφεται 
συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραποµπή στην οικεία σύµβαση. 
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά γενική 
κατηγορία. 
 
12. Στο τιµολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός από τα 
στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία 



της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 
αυτού αναγράφει τον αριθµό του τιµολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία 
αναφέρεται η προµήθεια. Επίσης, εκδίδει τιµολόγιο µε το ίδιο περιεχόµενο και στις 
περιπτώσεις που παίρνει προµήθεια και από τον παραγγελέα ή µόνο από αυτόν. 
 
13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι 
οποίες αναφέρονται σε προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο 
από τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιµολογίου, στο 
οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συµβαλλοµένων, το είδος, η 
ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των 
επιστρεφοµένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων 
αριθµός ή οι αριθµοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η 
παρεχόµενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται µε 
βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθµών. Πιστωτικό 
τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά 
από σχετικές διατάξεις. 
 
14. Το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των 
αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει 
εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα από 
την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια 
διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις 
έκδοσης του τιµολογίου σε χρόνο µεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των 
αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000, το 
τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα της παράδοσης ή 
αποστολής αγαθών και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των 
συµβαλλοµένων. Το τιµολόγιο αγοράς ηρτηµένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο 
κατάρτισης της σύµβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται 
το αργότερο σε ένα (1) µήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως µέσα στην 
ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής 
υπηρεσίας το τιµολόγιο εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή 
υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό 
µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, 
το τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που 
παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων, το τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την προσωρινή 
επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η 
επιµέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, 
για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, 
ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος υπηρεσιών, το τιµολόγιο 
εκδίδεται κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το 
σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική 
περίοδο των συµβαλλοµένων. 
 
15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 
µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των 
υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρµόδιες 
αρχές της πώλησης συγγραµµάτων. 



Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία εκδίδονται στο τέλος 
της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή ηµέρα του 
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής 
περιόδου, εφόσον παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 
Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος 
κάθε µήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του 
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου 
µήνα, µε εξαίρεση τα τιµολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου 14, τα οποία 
επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόµενου δεκαπενθηµέρου από τον 
προβλεπόµενο αυτόν χρόνο και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της συµπλήρωσης ενός 
µήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. 
 
16. Εξοµοιώνονται µε τιµολόγια: 
 
α) Τα συντασσόµενα συµβόλαια µεταβίβασης στις 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 και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη. 
 
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 υπό την προϋπόθεση 
της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο για τις περιπτώσεις 
παροχής υπηρεσιών καθώς και τις πωλήσεις µη εµπορεύσιµων αγαθών για τον 
αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι 
εκατό (100) ευρώ. 
 
17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε 
άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, µε τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις: 
 
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείµενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής τους. 
Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστηµένα σε χώρα µε την οποία δεν 
υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α’ 167), του ν. 1914/1990 (Α’ 
178) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 
2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 264/2003, σελ. 1-11) θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από 



επίσηµο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής. 
 
β) Να υπάρχει προηγούµενη συµφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου, 
µεταξύ τους που αποδεικνύεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από την οποία 
να προκύπτουν, µεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την 
οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης διαδικασίας, 
που καθορίζεται µε το άρθρο αυτό, οι όροι της τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες 
αποδοχής του κάθε τιµολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι 
εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία 
συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/ 
1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 
2003, η ανωτέρω συµφωνία απαιτείται να έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να έχει 
κατατεθεί πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος 
εκδίδει τιµολόγια. 
 
γ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών 
ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και 
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του οποίου εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου διακριτά και µε σαφή 
αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής 
του εκδίδει το τιµολόγιο στο όνοµα και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών µε την ένδειξη «αυτοτιµολόγηση». 
 
δ) Για τα τιµολόγια που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή 
µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 
Άρθρο 7 
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 
 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον 
διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, ή 
παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατοµικών ή 
οικογενειακών αναγκών ή προς τα µέλη προµηθευτικού συνεταιρισµού µε βάση 
διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού. 
 
2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία αναγράφεται το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των 
τριάντα (30) ευρώ. 
β) Στην έκπτωση, µετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική τιµή είχε επιβαρυνθεί λόγω 
διακανονισµού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωµα, στην οποία 
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η 
ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθµός της σχετικής απόδειξης. 



 
3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το 
ποσό της αµοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της 
αµοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί 
παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και υπόχρεους τήρησης 
πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αµοιβή, στην απόδειξη 
λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο 
αυτοπαράδοσης. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά 
τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που 
επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα 
(30) ευρώ το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη.  
 
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, αναγράφουν και το ονοµατεπώνυµο και τη 
διεύθυνση του πελάτη. 
 
Οι εκµεταλλευτές γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόµυλου ή 
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοµατεπώνυµο και τη 
διεύθυνση του πελάτη καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην 
τρέχουσα τιµή, όταν η αµοιβή καταβάλλεται σε είδος. 
 
Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασµού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην απόδειξη 
επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που 
πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 
 
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής: 
 
α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του 
αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η 
απόδειξη µπορεί να εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του 
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής 
και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών 
γίνεται σε τρίτο, µε εντολή του αγοραστή, σε χρόνο µεταγενέστερο από την έκδοση 
της απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθµός της απόδειξης 
αυτής. 
 
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, µε 
εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελµα προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπου η 
απόδειξη εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών θεάµατος ή µεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση 
πραγµατοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της 
µεταφοράς. 
 
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που 
ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και µέχρι το 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. 



 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις συναλλαγές των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις 
επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα 
είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαµβάνουν τα 
στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον 
πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αµοιβής από συµβολαιογράφο, εφόσον η αµοιβή 
του αναγράφεται στο συµβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. 
Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού, ηλεκτρικού ρεύµατος και 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα 
παραστατικά αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του πελάτη - καταναλωτή, η 
διεύθυνσή του και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός της αστυνοµικής του 
ταυτότητας, αν στερείται αριθµού φορολογικού µητρώου. Τις υποχρεώσεις του 
προηγούµενου εδαφίου έχουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
 
6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων 
δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις. 
 
Άρθρο 8 
Έγγραφα µεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών 
 
1. Ο µεταφορέας µε βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 
7 του άρθρου 5, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το 
αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, για κάθε µεταφορά, φορτωτική 
κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο 
συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραµένει στο 
µεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη 
«Αποδεικτικό ∆απάνης» και παραδίδεται σ’ αυτόν που καταβάλλει τα κόµιστρα και 
το τέταρτο παραµένει ως στέλεχος. 
 
2. Το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, µε βάση τα έγγραφα των δύο 
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε µεταφορά, 
φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο 
αντίτυπο προορίζεται για το µεταφορικό γραφείο ή τον διαµεταφορέα, το δεύτερο 
παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό ∆απάνης» και 
παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα κόµιστρα και το τέταρτο παραµένει ως 
στέλεχος. 
Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του µεταφορικού 
γραφείου ή του διαµεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται µε την παραλαβή των προς 
µεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το 
πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο µεταφορικό γραφείο 
ή στον διαµεταφορέα. 
Όταν η µεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του µεταφορικού γραφείου ή του 
διαµεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του 
µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα εκδίδεται µέχρι το τέλος της επόµενης 
ηµέρας από την ολοκλήρωση της µεταφοράς και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της 
προηγούµενης ηµέρας. 
Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής µπορεί να παραµένει στο 



µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για όσο χρόνο 
ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον 
έλεγχο. 
Για τη µεταφορά των αγαθών το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, όταν η 
φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση 
αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους αριθµούς των δεµάτων, 
το είδος και την ποσότητα των µεταφερόµενων αγαθών και τον τόπο του προορισµού 
τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον µεταφορέα για την 
έκδοση της συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται 
αντίγραφο των τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται µόνο ο 
αριθµός κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος των αγαθών που µεταφέρονται και ο 
συνολικός αριθµός των δεµάτων. 
 
3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του 
αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του 
καταβάλλοντος τα κόµιστρα, 
 
β) όταν η µεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ’ 
εντολή µεταφορικού γραφείου, διαµεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική 
αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, 
 
γ) την ηµεροµηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την ηµεροµηνία 
έναρξης της µεταφοράς από το µεταφορέα, 
 
δ) τον τόπο προορισµού των προς µεταφορά αγαθών, 
 
ε) το είδος και τον αριθµό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, 
 
στ) τους αριθµούς των δεµάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα 
των µεταφεροµένων αγαθών, 
 
ζ) το κόµιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς, 
 
η) τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνοµα του πλωτού µέσου, 
προκειµένου περί θαλασσίων µεταφορών. 
 
4. Ο µεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν µεταφέρει αγαθά δικά του. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δηµόσιες µεταφορικές επιχειρήσεις. 
 
5. Ο µεταφορέας, αντί φορτωτικής, µπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για 
µεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή µικροδεµάτων ή για 
µεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για µεταφορές εµφόρτων ή 
κενών οχηµάτων µε πλωτά µέσα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την 
εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το ένα αντίτυπό της παραδίδεται στον 
καταβάλλοντα το κόµιστρο, αναγράφονται: 
 
α) επί µεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόµιστρο, 
 



β) επί µεταφοράς µικροδεµάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το 
είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόµιστρο, 
 
γ) επί αστικών µεταφορών, τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης β΄, ο αριθµός 
του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του µεταφορικού 
µέσου, 
 
δ) επί µεταφοράς οχηµάτων µε πλωτά µέσα, τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει το 
ναύλο και το ποσό αυτού. 
 
6. Ο µεταφορέας, το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας εκδίδει διορθωτικό 
σηµείωµα µεταφοράς σε τρία αντίτυπα: α) όταν επιστρέφει ποσό κοµίστρων, β) όταν 
κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν ποσοτικές διαφορές 
και γ) σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης της µεταφοράς κατά τρόπο, τόπο και 
χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη 
διαφορά. Στο σηµείωµα αυτό, που υπογράφεται από το µεταφορέα και τον 
παραλήπτη, γράφονται τα στοιχεία του µεταφορέα, του φορτωτή ή αποστολέα και του 
παραλήπτη, ο αριθµός της φορτωτικής, το ποσό της διαφοράς των κοµίστρων, καθώς 
και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή 
αποστολέα, το δεύτερο παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο παραµένει ως 
στέλεχος. 
 
7. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί διεθνείς µεταφορές οδικές, σιδηροδροµικές, 
θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει γι’ αυτές τις µεταφορές άλλα ισοδύναµα µε 
τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις, στις 
οποίες έχει προσχωρήσει και η χώρα µας. 
 
8. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές δύναται να 
αναθέτει την έκδοση των εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, 
εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στη ∆.Ο.Υ., στην 
οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπός του ή ο πράκτοράς του. 
 
9. Επί µεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, που 
προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, µπορεί να 
εκδίδεται µία συγκεντρωτική φορτωτική κατά αποστολέα για κάθε µεταφορά, αντί 
της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, µε την προϋπόθεση ότι το 
συνολικό κόµιστρο καταβάλλεται στο µεταφορέα από το φορτωτή. Στη 
συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το 
επάγγελµα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόµιστρο 
αριθµητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του µεταφορικού µέσου, 
καθώς και για κάθε παραλήπτη ο αριθµός και το είδος του συνοδευτικού 
φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών που 
προορίζονται γι’ αυτόν και ο τόπος προορισµού (εκφόρτωσης). 
 
10. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου µεταφορέας θεωρείται 
αυτός που ενεργεί τη µεταφορά αγαθών µε κόµιστρο, µε µεταφορικά µέσα που 
ανήκουν σ’ αυτόν ή εκµεταλλεύεται αυτός, και φορτωτής αυτός που αναθέτει στο 
µεταφορέα το έργο της µεταφοράς. 
 
11. Ο µεταφορέας, επί µεταφοράς αγαθών µε ή χωρίς παροχή και άλλων υπηρεσιών, 



µπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιµολόγιο ή απόδειξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ηµερολόγιο µεταφοράς, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β’ 517). Τα 
προαναφερόµενα ισχύουν και για τα µεταφορικά γραφεία ή τους διαµεταφορείς, 
χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς. 
Στο περιεχόµενο του τιµολογίου ή της απόδειξης αναγράφονται, εκτός των άλλων, τα 
πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόµιστρα, τα µεταφερόµενα αγαθά, κατά 
γενική κατηγορία, το κόµιστρο ή την αµοιβή, τις λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς 
και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών, που 
προβλέπονται από το ν. 2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της 
απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή 
τους αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». 
 
13.  
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας 
και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε δαπάνη που αφορά την 
άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την 
οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του παρόντος νόµου, 
εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. ∆ιπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης 
και από τον εκµεταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για την 
καταβολή στους οδηγούς αµοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέµενης 
αξίας. 
 
β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαιούχο και στα δύο 
αντίτυπα, αναγράφονται:  
α) τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 
του άρθρου 6,  
β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθµητικώς και ολογράφως. ∆εν απαιτείται 
η αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται µε Η/Υ,  
γ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. 
 
γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα 
πρόσωπα, για την επαγγελµατική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του 
υποχρέωσης, συνυφασµένης µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, αξίας του 
καθενός µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, µπορεί να συντάσσεται σχετική 
κατάσταση, µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της 
έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου αυτής για κάθε πρόσωπο. 
 
δ) Όταν καταβάλλονται µισθοί, ηµεροµίσθια, ή άλλες παροχές σε µισθωτούς δύναται, 
αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία 
υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαµβάνουν. Επί καταβολής µισθών και 
ηµεροµισθίων µε τη µεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή της κατάστασης, 
εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαιούχων της αµοιβής, που δίδεται µία 
φορά µε ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριµένου 
λογαριασµού. 
 
Άρθρο 9 



∆ιασφάλιση συναλλαγών και ∆ιαφύλαξη ∆εδοµένων 
 
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται µε τη χρήση 
θεωρηµένων από την αρµόδια ∆ΟΥ εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή µε τη 
χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του νόµου 1809/1988 (Α’ 222), επί 
µηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για 
παροχή υπηρεσίας µε θεώρηση από την αρµόδια ∆ΟΥ. Τα οριζόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζονται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων µεταφοράς 
προσώπων µε λεωφορεία, σιδηρόδροµους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν 
συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό 
τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και µέχρι την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά 
δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που 
αφορούν και επιδεικνύονται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
 
Με γνωστοποίηση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, 
καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο τόπο, µε την 
προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσµία που ορίζεται από την αρµόδια 
φορολογική αρχή. 
 
Επίσης, µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, µπορεί τα βιβλία να 
ενηµερώνονται σε άλλο τόπο µε τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά 
δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία, µετά την ενηµέρωση τους, επιστρέφονται στην 
επαγγελµατική εγκατάσταση που αφορούν. 
 
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και των αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου, τηρούνται στην επαγγελµατική 
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα. 
 
3. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τα 
βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα 
ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, µπορεί 
να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και 
επιδεικνύονται στην προθεσµία που ορίζεται από την αρµόδια φορολογική αρχή. 
Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε 
µεταβολή του τόπου αυτού. 
 
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιµολογίων εφαρµόζονται τα εξής: 
 
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των 
αντιγράφων των τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του και για 
λογαριασµό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων 
που λαµβάνει. Αντίτυπα των τιµολογίων που εκδίδονται εξ ονόµατος και για 
λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, παραδίδονται σε αυτόν µέσα 
στην προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την 



ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων. 
 
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, 
υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε 
αίτησή τους, τα τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, µέσα στις 
προθεσµίες που τίθενται µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και 
κάθε µεταβολή του τόπου αυτού. 
 
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να 
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, 
o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της 
χώρας τα τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει. 
 
δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για 
την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του 
ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2003 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, 
τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ΄, ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας, τα 
τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει. 
 
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των τιµολογίων 
µε την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του, 
σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Επίσης, όταν τα τιµολόγια διαφυλάσσονται µε 
ηλεκτρονικά µέσα, διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα και τα δεδοµένα που 
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου 
κάθε τιµολογίου. 
 
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, µε ηλεκτρονικά µέσα τα 
οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση µε απευθείας σύνδεση (on-line) πρόσβαση στα 
σχετικά δεδοµένα, τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει, οι αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και, όταν ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα 
άλλο κράτος µέλος, οι αρµόδιες αρχές εκείνου του κράτους µέλους έχουν δικαίωµα 
πρόσβασης, λήψης και χρήσης αυτών των τιµολογίων. 
 
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαφύλαξη 
δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας 
(περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και διαφύλαξης καθώς και µε 
ενσύρµατα, ασύρµατα, οπτικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. 
 
5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς 
και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδοµένα βιβλίων, για τα 
οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε 
οριζόµενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του 
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί 
σχετική υπόθεση ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 
 



6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και ληφθέντα 
φορολογικά στοιχεία σε µικροφίλµ ή σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικοί δίσκοι CD-
ROM τεχνολογίας WORM) µε φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα 
στελέχη, µετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του φόρου προστιθέµενης 
αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο 
ορίζεται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφόσον 
υπάρχει και σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των 
φορολογικών στοιχείων, µε την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας 
φορολογικής αρχής στην προθεσµία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα 
χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά µέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται, προ της 
χρησιµοποίησής τους, σήµανση από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Η αδυναµία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως µη διαφύλαξη 
των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση µη 
σήµανσης των ηλεκτρονικών µέσων αρχειοθέτησης. 
 
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενηµερώνονται µηχανογραφικά, µπορεί να µην 
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδοµένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα 
αποθήκευσης, µε την προϋπόθεση ότι, τα δεδοµένα αυτά εκτυπώνονται άµεσα όταν 
ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων 
ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου αυτών εξοµοιώνεται µε µη τήρηση 
των βιβλίων ή των καταστάσεων που εµπεριέχονται σε αυτά. 
Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευµένα 
δεδοµένα, που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων. 
 
Άρθρο 10 
∆ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 
 
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και 
διασταύρωση πληροφοριών, µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την 
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές 
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών 
ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. 
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, µόνο για τα 
τιµολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το 
σύνολο της παραγωγής τους. 
 
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές 
αγαθών των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο προσώπων, λαµβάνονται 
από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS). 
 
3. Οι καταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοµατεπώνυµο 
και το πατρώνυµο ή την επωνυµία καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος 
που αφορούν. 
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, ο Α.Φ.Μ. 
των συναλλασσοµένων µε τον υπόχρεο (προµηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός 
αριθµός των τιµολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ 
Φ.Π.Α.. 



Εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η 
συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν 
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 
 
4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται µέχρι την εικοστή πέµπτη (25η) 
Ιουνίου κάθε χρόνου µε τις συναλλαγές του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. 
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδοµένα τους διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58). 
 
5. ∆εν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού: 
 
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους 
και τις προµήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1 και 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α. ή λαµβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, µε την εξαίρεση των προµηθειών 
που λαµβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν 
υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 
 
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για 
τους τόκους καταθέσεων που λαµβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις 
προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές, καθώς και για 
τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, µε την εξαίρεση των 
προµηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 
 
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή 
πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που 
δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας, 
 
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα 
ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων 
που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. 
 
6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά 
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω 
απαιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού 
ή µε επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών 
τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούµενων επιταγών. 
Με επιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό αποκλειστικά και 
µόνο εξοφλούνται επίσης, µερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από 
πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται 
από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω 



αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για 
λογαριασµό του, µε βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, µετά την 
αφαίρεση της δικαιούµενης προµήθειας. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
Κατ’ εξαίρεση, των αναφεροµένων στα προηγούµενα εδάφια, επιτρέπεται ο 
συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων. 
 
7. Στα εκδιδόµενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, παραστατικά 
στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωµών µετρητοίς για συναλλαγές φυσικών 
ή νοµικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) 
ευρώ αναγράφεται και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασ¬σοµέ¬νου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου αναγράφεται ο αριθµός διαβατηρίου ή 
ταυτότητας. 
Στις εκδιδόµενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελµατικών συναλλαγών, 
ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του τελευταίου κοµιστή που 
εισπράττει αυτήν. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της 
επιταγής που προσκοµίζεται για εξόφληση οφειλής προς το ∆ηµόσιο ανεξαρτήτως 
ποσού. 
 
8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης 
του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του 
αντισυµβαλλόµενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί φορολογικού 
απορρήτου, τα οποία οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, 
φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. 
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσοµένων µπορεί να γίνεται και από βάση 
δεδοµένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιµα από τη 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, 
καµπτοµένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου. 
 
Άρθρο 11 
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής 
 
1. Ο αρµόδιος οικονοµικός επιθεωρητής, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφασή του: 
 
α) να επιτρέπει τη µη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό 
τρόπο, επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η 
παρακολούθηση των διακινουµένων αγαθών, 
 
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από την τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην 
περίπτωση που εκτιµάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα υπερβεί το 
όριο των ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 4 του άρθρου 3.  
 
2. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: 
 



α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης 
φύσης φόρους του ∆ηµοσίου από την επαγγελµατική του δραστηριότητα, από δάνεια 
µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του νόµου 
αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, 
όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά 
τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής 
καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και 
είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί οµόρρυθµων, 
ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και 
αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, µόνο κατά την πρώτη θεώρηση µετά τη 
σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα µέλη 
των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας, 
 
β) δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης 
οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από 
οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. 
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
µπορεί, µε απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισµένου αριθµού 
φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος µέρος της οφειλής του που 
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. 
 
Το όριο της περίπτωσης α' ισχύει και σε κάθε περίπτωση µη θεώρησης βιβλίων και 
στοιχείων µε βάση µη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουµένων των χρεών προς τα 
Επιµελητήρια. 
Οµοίως, κατ’εξαίρεση, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µπορεί 
να θεωρούνται βιβλία και περιορισµένος αριθµός στοιχείων σε υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσµα και απαιτητά ασφαλιστικά 
χρέη µη φορολογικά και έχουν κώλυµα θεώρησης από άλλες µη φορολογικές 
ασφαλιστικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα 
αρµόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα.  
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Άρθρο 12 
Εξουσίες Υπουργού Οικονοµικών 
 
Ο Υπουργός των Οικονοµικών εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή των άρθρων 1-11 και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και αποφάσεις για 
την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας, 
 
Άρθρο 13 
Θέση σε ισχύ 
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013.  
 
Άρθρο 14  
Μεταβατικές διατάξεις 
 
1,Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέµατα που 
ρυθµίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι 
διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.  
 



2.Όπου από τις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977, Α’ 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(π.δ.186/1992, Α’ 84), µετά την ισχύ του παρόντος νόµου νοούνται οι συναφείς 
διατάξεις των άρθρων 1-12. 
 
3.Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή σε βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
νοούνται τα απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 15 έως και 22 του άρθρου 4 και 
όπου γίνεται παραποµπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά 
βιβλία των παραγράφων 2 έως και 14 του άρθρου 4. 
 
4.Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής 
Λογιστικών Αµφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν 
να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέµατα που ρυθµίζονται αντίστοιχα από 
αυτές, εφόσον µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές 
υποχρεώσεις. 
 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συστήνεται Οµάδα Εργασίας, προκειµένου 
να επεξεργασθεί και να υποβάλει µέχρι 30.06.2013 τις προτάσεις της για περαιτέρω 
απλοποίηση και βελτίωση των προβλεποµένων από τον παρόντα Κώδικα διατάξεων 
και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εµπορική και λογιστική 
νοµοθεσία. »  
 
2. α. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 (Α’ 180) 
αντικαθίστανται ως εξής: 
«21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και καθ` όλη τη διάρκεια του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη 
θητείας των προϊσταµένων των κατωτέρω οργανικών µονάδων, επιπέδου Τµήµατος, 
Υποδιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, διενεργείται χωρίς τη 
διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του άρθρου πέµπτου του ν. 
3839/2010 (Α’ 51), µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που µπορεί να ανανεώνεται 
µέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση και κύριο 
κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. 
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυτές τις οργανικές µονάδες 
πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που 
καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, να µην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και 
να µην εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη.  
Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε 
τρίµηνο της θητείας και για κάθε οργανική µονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά 
τρίµηνο.» 
 
β. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που έχουν εκδοθεί µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε 
ετήσια βάση, οι στόχοι αυτοί κατανέµονται αναλογικά σε κάθε τρίµηνο της θητείας. 
 
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε) του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 
55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες ∆.Ο.Υ. 



διατηρούνται σε λειτουργία. 
 
δ. Το στοιχείο στ) του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 
4002/2011 καταργείται και το στοιχείο ζ) του ίδιου ως άνω εδαφίου αναριθµείται ως 
στοιχείο στ).  
 
ε. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3943/2011 (Α’ 66) προστίθενται 
δύο εδάφια ως εξής: 
«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριµηνιαία βάση στη βάση του αριθµού και του 
είδους των ελέγχων, καθώς και των επιτευχθέντων εσόδων. Αµέσως µετά την επιλογή 
των ελεγκτών συνάπτεται συµβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι 
συγκεκριµένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν» 
 
στ. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου, οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 
Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα που καταρτίζει η 
Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 
3943/2011 (Α’ 66) µετά από συνέντευξη, προκειµένου η Επιτροπή να διαµορφώσει 
γνώµη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών 
καθηκόντων της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα, δεν απαιτείται η διενέργεια 
της προβλεπόµενης στο προηγούµενο εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της 
επιλογής υπαλλήλων µε τουλάχιστον διετή προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά 
καθήκοντα. 
 
 
 
 
 
 


