
  Πίνακας φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται θεωρημένα με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. ή Φ.Τ.Μ. ή 
αθεώρητα 
      

Περιγραφή φορολογικού στοιχείου  
Χειρόγραφη 

έκδοση 
Έκδοση με 
χρήση Η/Υ 

      

Δελτίο Αποστολής Θεωρημένο 
Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής Θεωρημένο 
Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας Θεωρημένο 
Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Τιμολόγιο (πώλησης, παροχής υπηρεσιών, αγοράς αγροτικών 
προϊόντων, επιδοτήσεων αποζημιώσεων επιστροφής φόρων, κτλ.) 
πιστωτικό τιμολόγιο. Αθεώρητο 

Χωρίς σήμανση 
από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Εκκαθαρίσεις  Αθεώρητο 

Χωρίς σήμανση 
από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Φορτωτική, Απόδειξη μεταφοράς, Κατάσταση αποστολής αγαθών, 
Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς Αθεώρητο 

Χωρίς σήμανση 
από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Απόδειξη λιανικών συναλλαγών (απόδειξη λιανικής πώλησης, 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκτός των υπόχρεων παροχής 
ασφαλών πληροφοριών  της παρ.23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.)   Με Φ.Τ.Μ. 

Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Απόδειξη λιανικών συναλλαγών (υπόχρεοι  παροχής  ασφαλών 
πληροφοριών της παρ.23 του άρθρου 4 του  Κ.Φ.Α.Σ, εκμεταλ-
λευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκμεταλλευτής  εκπαιδευ-
τηρίου, εκμεταλλευτής  κλινικής ή θεραπευτηρίου, εκμεταλλευ- 
τής κέντρου αισθητικής, εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, εκμε-
ταλλευτή χώρων στάθμευσης, & οι γιατροί και οδοντίατροι.)   Αθεώρητο 

Χωρίς σήμανση 
από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Απόδειξη λιανικών   συναλλαγών για πώληση αγαθών (περιπτώσεις 
βλάβης Φ.Τ.Μ. ή πωλήσεις εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης κλπ.) Αθεώρητο   
Απόδειξη λιανικών  συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών (περιπτώσεις 
βλάβης Φ.Τ.Μ. ή παροχές υπηρεσιών εκτός επαγγελματικής εγκατά-
στασης κλπ.) Θεωρημένο   

Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων  Θεωρημένο 
Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Αποδείξεις αυτοπαράδοσης & αποδείξεις δαπανών Αθεώρητο 

Χωρίς σήμανση 
από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   

                     Πίνακας βιβλίων που τηρούνται Θεωρημένα ή Aθεωρητα     

Περιγραφή βιβλίου  
Χειρόγραφη 

τήρηση  
Τήρηση 

μηχανογραφικά 
      
Έντυπα καταχώρησης ασφαλών πληροφοριών της παρ.23 του 
άρθρου 4 Θεωρημένο 

Σήμανση από 
Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ. 

Βιβλίο κινητής αποθήκης  Θεωρημένο   
Βιβλίο συντήρησης Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Δ.Σ.   Θεωρημένο   
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών Θεωρημένο Θεωρημένο 
Απλογραφικά βιβλία (Εσόδων - Εξόδων) Αθεώρητο Αθεώρητο 
Διπλογραφικά βιβλία (Ημερολόγια , Γενικό καθολικό κλπ) Αθεώρητο Αθεώρητο 
Βιβλίο απογραφών, Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών, Καταστάσεις 
απογραφής  Αθεώρητο Αθεώρητο 
Μητρώο Παγίων Αθεώρητο Αθεώρητο 

 
 
 
 
 
 
  

Πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ που καταργούνται 
  
Βιβλίο ποσοτητικής παραλαβής 
Βιβλίο εξόδων πρώτης εγκατάστασης 
Βιβλίο επενδύσεων 
Μητρώο μαθητών παιδικού σταθμού 
Βιβλίο μεριδολογίου συνεργαζόμενων ιατρών κλινικής ή θεραπευτηρίου  
Βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών (επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, 
μηχανών & μηχανημάτων)  
Βιβλίο αποθήκευσης ψυκτικών χώρων & χώρου αποθήκευσης 

Βιβλίο εισερχομένων (συνεργείων επισκευής & συντήρησης  καθώς & πλυντηρίων, αυτοκινήτων,  
μοτοσυκλετών, αυτοκινούμενων μηχανημάτων σκαφών θαλάσσης κλπ.) 
Βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών (μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων, σκαφών κλπ.) 

Βιβλίο κίνησης οχημάτων (επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων)  
Βιβλίο εντολών (μεσίτες αστικών συμβάσεων) 
Διάθεσης λαχείων (πράκτορες κρατικών λαχείων) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών  της παρ. 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ 
  

Εκμεταλλευτής  χώρου  διαμονής  ή  φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας  όπως ο  οίκος  ευγηρίας, το  
ξενοδοχείο, ο ξενώνας,  τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, 
κ.λπ. 

Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται  ο  υπόχρεος  απεικόνισης συναλλαγών, ο  οποίος  
παρέχει  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  ή  επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών,  φροντιστήρια,  σχολές  χορού,  κ.λπ.   Δεν  
περιλαμβάνονται  οι παιδικοί σταθμοί και οι  σχολές οδηγών  για  τη  θεωρητική κατάρτιση των 
εκπαιδευομένων οδηγών 

Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης  συναλλαγών,  
ο οποίος  έχει  πάρει  σχετική  άδεια  από  το  αρμόδιο υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω 
υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί  τις πληροφορίες εκείνες που  σχετίζονται με τις  δικές του 
συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται. 

Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής , θεωρείται ο  υπόχρεος  απεικόνισης συναλλαγών, ο 
οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης  σώματος  και  άκρων, όπως  
κέντρα  αδυνατίσματος,  μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, 
αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται 
τα κομμωτήρια. 

Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλ-λαγών, ο οποίος  
παρέχει  υπηρεσίες  εκγύμνασης που  σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την 
περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building, κ.λπ. 

Εκμεταλλευτής  χώρων  στάθμευσης.  Περιλαμβάνονται  οι  υπόχρεοι  οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται  χώρους  στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων (όχι 
ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης. 
Οι γιατροί και οδοντίατροι. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν κατά-λαμβάνει τους 
κτηνίατρους. 
 
 
 

 


