
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

  
 
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 (20ή) 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 20ή 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. 
 
 
Η ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων γίνεται: 
 
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. 

Το Μητρώου Παγίων, 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. 
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 δια-τάξεις 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 20ή Φεβρουαρίου  του επόμενου έτους, η δε 
αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
 
  
  

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 του ς  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 ν. 1809/1988 (Α' 222).Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 




